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ПОНУДА ЗА ШКОЛЕ, ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ДОМОВЕ 
УЧЕНИКА 

(семинар је један од семинара са листе признатих за 
реализовање наставе предмета Грађанско васпитање у 

основним и средњим шклама) 
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 УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – 
Школски програм за конструктивно 
решавање сукоба (област:васпитни рад) 

*Компетенцијa: К4 
* Приоритет: П4 

Аутори 
Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана 
Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, 
Београд ; 

Реализатори 

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана 
Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, 
Београд ; Сања Милорадовић, Дипл. психолог , Републички завод 
за социјалну заштиту ; Војислава Томић Радивојша, Дипломирани 
психолог , Савет Европе САЛТО SEE Trainers Pool Tемпус фондац; 
Милка Судимац, , ОШ ''Стефан Дечански'' ; Љиљана Симић, , ОШ 
„Милан Муњас„ Уб ; Љиљана Радовановић Тошић, , ОШ „Радоје 
Домановић„ Ниш ; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , 
Филозофски факултет у Нишу ; 

Општи циљеви 
Промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције. 
Превенција насилничких понашања младих, заснована на 
способности разумевања себе и других и предвиђања последица 
ризичних поступака. 

Специфични 
циљеви 

1. Учење модела ненасилног решавања сукоба и овладавање 
техникама конструктивног социјалног понашања. 2. Јачање групне 
кохезивности и духа поверења, сарадње и уважавања. 3. 
Заснивање ауторитета наставника на професионалној 
компетенцији, поверењу и поштовању. 

Теме 

1. дан: Увод у обуку;Парадоксална природа сукоба; Динамика 
сукоба и фазе у ескалацији сукоба; Од чега зависи понашање у 
сукобу; Искуство сукоба; Активно слушање; Асертивност . 

2. дан; Неоптужујуће поруке; Децентрација; Мапирање потреба / 
страховања и преоквиравање сукоба;Евалуација и затварање обуке 

Циљна група 

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 стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи 
(музичке,балетск,еликовне)  
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи 
(музичке, балетске, ликовне) 
наставник изборних и факултативних предмета 
васпитач у предшколској установи 
Васпитач у дому ученика 
стручни сарадник у предшколској установи 
стручни сарадник у школи 
сарадник (педагошки 
андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Термин 

реализације 
9-10.7.2020., 2 дана (16 бодова) 

Износ котизације 4300,00 динара 
 

Пријављивање до 3.7.2019. info@rcnis.edu.rs  
 
*К4- компетенције за комуникацију и сарадњу 

 *П4 Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 


