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Умеће одрастања - оснаживање
87 наставника и васпитача за васпитни
и превентивни рад са адолесцентима

Компетенцијa:
K3
Приоритети: 4

Институција

Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"

Аутори

Ирена Лободок Штулић, Славица Кијевчанин, Марија
Кривачић, Душанка Јовановић

Реализатори

Ирена Лободок Штулић, школски психолог, акредитовани
психолошки саветник, координатор програма, Центар за
професионалну подршку, едукацију и развој Психокод,
Београд; Милка Михајловић, психолог

Општи циљеви

Јачање превентивног и васпитног утицаја школе. Подршка
развоју ученика и помоћ у области развојних задатака и
изазова одрастања. Оснаживање наставника за што
ефикаснију васпитну улогу. Превенција негативног тј.
развој одговорног понашања ученика.

Специфични
циљеви

Сензибилизација и оспособљавање наставника/васпитача за
боље препознавање, разумевање и адекватно реаговање у
области адолесцентних развојних промена, потреба,
развојних задатака и потенцијалних тешкоћа. Оснаживање
за подстицајно управљање одељењем/групом; стицање и
унапређивање знања и искустава о садржајима и облицима
рада који подстичу вршњачку комуникацију и размену,
јачају одељенско/групно заједништво и повећавају
могућности за позитивне вршњачке утицаје.
Оспособљавање и мотивисање за примену понуђених
тематских садржаја и иновативних метода у раду са
ученицима. Афирмисање значаја и ефеката превентивног
рада са младима и мотивисање наставника за ангажовани
однос у тој области, посебно обогаћивањем рада ОЗ.

Теме програма

О адолесценцији из личног угла; О адолесценцији из
професионалног угла; Психолошке потребе и развојни
задаци у адолесценцији; Карактеристике адолесценције као
развојне фазе; Улога и задаци одраслих (у школи и
породици) као подршка одрастању; Јутарњи поглед уназад
и унапред; Прикази тематских целина из приручника „УО”;
Могућности приступа теми: Пријатељство; Улоге и сарадња
у групи; Вредности; Могућности приступа темама у

области развоја моралног просуђивања; Развој моралности
и формирање система вредности код деце и адолесценат;
Aдолецент-школа-породица; Однос адолесцента са
одраслима(у школи и породици); Ауторитет и васпитног
стила; Структура, елементи и основни принципи
радионице; Могућности превентивног рада и примене
програма у школи/Дому ученика
Циљна група

наставник предметне наставе – основна школа, наставник
предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних
предмета – средња стручна школа, наставник стручних
предмета – средња стручна школа, наставник
општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне

Број учесника

20-30

Трајање

три дана (20 бодова)

Термин
реализације
Место
реализације

1.-3. јун 2018.
Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању Ниш

Износ котизације
Начин
пријављивања
Рок за
пријављивање

6.250,00 динара
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