
 
 
  

 

 

 

                                                                                                          

 

 

Превенција вршњачког насиља и дискриминације  

у Гимназији у Чачку 
 

 

Под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије у 

сарадњи са Ужичким центром за права детета у Гимназији као партнерској школи 

реализован је програм МЛАДИ ПРОТИВ НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ.  

У октобру и новембру 2011.г одржано је укупно 11 двочасовних радионица. 

Основни циљ изведених радионица био је превенција насиља у школи и његово свођење на 

најмању могућу меру. Постављени образовни циљеви били су:  упознавања ученика са 

значењем појмова насиље, злостављање, занемаривање; препознавање различитих облика 

и врста насиља; информисање ученика са постојањем и функцијама Тима за заштиту 

ученика од насиља и његовим члановима у Гимназији.  

На радионицама, које су реализовали вршњачки едукатори Катарина Пајић 25, 

Неда Младеновић 24, Ђурђа Пашајлић 24, Павле Глинтић 25, Никола Јанковић 24, Петар 

Грбовић 25 и Катарина Дуњић Мандић, школски психолог, учествовало је 320 ученика.  

Поводом реализације читавог програма, у уторак, 13. децембра 2011. у чачанској 

Гимназији одржана је и трибина под називом ,,Превенција вршњачког насиља и 

дискриминације''. Учесници и гости трибине били су Иван Ружичић, директор школе,  

Рада Каранац, саветница за развојно планирање и координаторка за превенцију насиља 

Школске управе у Чачку и ментора у Уницефовог програма Школа без насиља и 

вршњачки едукатори.  

Директор Ружичић је у свом излагању о превентивним мерама и активностима, 

указао на резултате анализа које школа примењује и предузима у вези са свим облицима 

насиља.  

Рада Каранац се посебно осврнула на резулатате истраживања о електронском 

насиљу, које је у Републици Србији реализовао Институт за психологију, као и 

истраживања о трговини људима, реализованог од стране НВО „Астра“. Циљ презентације 

је био да се учесницима укаже на добре и лоше стране коришћења Информационих 

технологија „Корисне справе или веома опсано оружје“, кроз упознавање са врстама 

електронског насиља (сајбер насиље). 

На трибини је било највише речи о пројекту МЛАДИ ПРОТИВ НАСИЉА И 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ који је успешно реализован у школи, са посебним освртом на 

остварене циљеве. Вршњачки едукатори су презентовали резултате евалуације радионица 

као и резултате истраживања ,,Има ли насиља у Гимназији?'' реализованог у школи 

2010.године.   

 

Катарина Дуњић Мандић, школски психолог Гимназије у Чачку 

 

Пројекат  

„Млади против насиља и дискриминације“ 

спроводи Ужички центар за права детета, 

финансира Министарство омладине и спорта, 

Република Србија 


