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Поштовани директоре,
Имамо посебно задовољство да Вас и наставнике школе који реализују програм наставе и
учења из области друштвено-хуманистичких наука (наставници Српског/матерњег језика,
Страног језика, Историје, Грађанског васпитања/ Верске наставе, Социологије,
Психологије, Филозофије) позовемо на представљање Наставних материјала за борбу
против антисемитизма која ће бити 6.4.2019. од 10.00 у ОШ „Јован Јовановић Змај“
Алексиначки Рудник.
ОЕБС-ова Канцеларија за демократске институције и људска права (ОДИХР) у сарадњи са
"Кућом Ане Франк" и другим партнерским организацијама је развила едукативне
материјале за борбу против антисемитизма као средство, инструмент за подизање свести
ученика и младих о овој појави. Наведени материјали су преведени и прилагођени у 15
европских држава и користе се у процесу наставе и учења.
На основу потписаног Меморандум о разумевању1 између Министарства спољних
послова, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства омладине
и спорта Републике Србије и ОЕБС-ове2 Канцеларије за демократске институције и
људска права (ОДИХР) развијени едукативни материјали су преведени на српски језик и
прилагођени околностима у Србији а у циљу даљег јачања партнерских односа, посебно у
спречавању појаве антисемитизма код ученика и младих.
Наставни материјали за борбу против антисемитизмасу одобрени као додатно наставно
средство решењем Завода за унапређивање образовања иваспитања, број 1639 – 3/2018 од
15.10.2018.
Такође желимо да Вас обавестимо да је министар просвете, науке и технолошког развоја
решењем број 150-01-00014/2018-07 одобрио програм стручног усавршавања под називом
Примена насттавног материјала за борбу против антисемитизма у процесу наставе и
учења. Наведени програм се налази на Листи програма од јавног интереса, под редним
бројем 5214. Центри за професионални развој запослених у образовању/ Центри за
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стручно усавршавање су носиоци обука и других активности везаних за овај програм
стручног усавршавања.
У очекивању Вас и наставника школе, на представљању наведених наставних
материјала, шаљемо Вам изразе захвалности и срдачне поздраве.
ДИРЕКТОР
Данијела Марковић

