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Планирање превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама 

Компетенцијa: К3 
Приоритети:4 

Аутори 
Јасмина Гејо, саветник на радном месту за развојно планирање и координатор за 
превенцију насиља, Школска управа, Ниш; Милена Младеновић, проф. разредне 
наставе, ОШ „Учитељ Таса“, Ниш; Младен Јовановић, наставник информатике и 
рачунарства, ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот 

Реализатори 
Јасмина Гејо, саветник на радном месту за развојно планирање и координатор за 
превенцију насиља, Школска управа, Ниш; Милена Младеновић, проф. разредне 
наставе, ОШ „Учитељ Таса“, Ниш; Младен Јовановић, наставник информатике и 
рачунарства, ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот 

Општи циљеви Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља, у домену 
превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. 

Специфични 
циљеви 

Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска 
регулатива и могући извори података (база података о евидентираним случајевима 
насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и 
самовредновања, упитник „Безбедност школског окружења“, специфичности 
установе; Унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање 
могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (за школе-„Школа 
је безбедна средина за све“) и 4.1. (за предшколске установе-„Предшколска 
установа је сигурна и безбедна средина“); Унапређивање методологије за израду 
Годишњег плана превенције насиља; Повећање осетљивости за предикцију 
могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог 
реаговања кад се насиље догоди. 

Теме 
Полазна тачка; Самовредновање квалитета безбедности у школи; База података, 
Оквир за израду плана превенције; Модел годишњег планирања; Реаговање кад се 
деси насиље 

Циљна група 

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у 
предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској 
установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и 
помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – 
основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са 
сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник 
општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, 
ликовне) 

Број учесника 30 
Котизација 900,00 динара 
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