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ДПС ОСНОВАН 1953.

Увреде на фејсбуку. 
Претње на твите-
ру. Језик мржње 

на јутјубу. Вређање поли-
тичких, идеолошких, вак-
циналних и верских неис-
томишљеника и агресија 
према свакоме ко мисли 
другачије постали су мо-
нета за комуникацију – од 
спортских трибина, преко 
социјалних мрежа, па све до 
Парламента Србије. Вређају 
се глумци и редитељи, пре-
ти се новинарима и поли-
тичарима, а списак увреда 
којима се засипају неисто-
мишљеници на социјалним 
мрежама измиче сваком 
бројању. И док аналитичари 
јавног мнења упозоравају да предизборна 
кампања још није ни почела и оправдано 
стрепе да ће се агресивни наратив ин-
тензивирати, Друштво психолога Србије 
јавно изражава дубоку забринутост пово-
дом континуиране друштвене кризе, која 
поред политичких, економских, социјал-
них, еколошких, здравствених и других 
последица, значајно нарушава и ментално 
здравље грађана, о чему сведоче и бројна 
психолошка истраживања спроведена у 
последње време. 

У саопштењу струковне организације 
психолога, које је изазвало велико интере-
совање јавности, истиче се да је друштве-
ни контекст у коме живимо већ дуго 
времена оптерећен бројним проблемима 
и подсећа да се грађани суочавају са ег-
зистенцијалном несигурношћу и неизвес-
ношћу услед пролонгиране пандемијске 
кризе, а у контексту бројних друштвених 
подела, девалвације моралних и култур-
них вредности, урушавања квалитета 
образовања и других негативних појава, 
док јавни дискурс у медијском простору 
наставља да промовише и продубљује 
антагонизам и нетолеранцију. У таквим 
околностима, угрожено је право грађана 
на истинито и потпуно информисање, а 
медијски садржаји постали су такви да 
охрабрују све врсте друштвених пола-
ризација која уносе немир и сукобе међу 
грађанима. 

„Kада је информисање ускраћено 
или искривљно, угрожена је могућност 
формирања мишљења и његово јавно из-
ношење. Уколико је другачије мишљење 
изнесено, оно се ућуткује, искривљава и 
дисквалификује. У друштву у коме је кри-

тичко мишљење обесхрабривано, образо-
вање обезвређено, где се врше притисци 
застрашивањем, а конформизам охраб-
рује, јачају апатија, безнађе и аномија“, 
упозорава се у саопштењу за јавност, кога 
потписује Тамара Џамоња Игњатовић, 
председница Друштва психолога Србије.

Једино што је опасније од чињенице 
да је агресија свеприсутна у јавном прос-
тору јесте то што смо се ми на њу навикли. 
Насиље је толико ескалирало у јавном 
говору да смо потпуно заборавили на не-
насилну комуникацију. Ситуација у којој 
саговорници у телевизијском студију не 
комуницирају уз помоћ „узвичника“ и не 
упадају једно другоме у реч, већ цивили-
зовано сачекају да онај други заврши ми-
сао, да би потом аргументовано објаснили 
са чим се не слажу, представља изузетак, 
а не правило. Престали смо да очекујемо 
да двоје неистомишљеника воде културан 
и цивилизован разговор. Када гледамо 
или слушамо неку политичку дебату, ми 
знамо да ће практично одмах након наја-
ве водитеља политички ривали преста-
ти да причају о програмима и циљевима 
својих партија и разговор одмах спустити 
на ниво личних увреда. И тај агресивни 
наратив који доминира у јавном простору 
„прелива“ се на све сфере социјалног жи-
вота и постаје нешто што се може назвати 
фашизмом – са обе стране. 

Стручњаци упозоравају да изложе-
ност говору мржње у јавном простору 
слаби инхибиције опште популације 
према агресији, доводи до имитације на-
сиља и чини агресивне реакције прихва-
тљивим. Дуготрајна изложеност оваквим 
садржајима чини да насилна понашања 
постају легитиман начин решавања про-

блема који постоје између 
појединаца или различитих 
друштвених група. 

Да ли је вербална аг-
ресија нормална последи-
ца ненормалног живота у 
двогодишњем карантину 
изазваног пандемијом ко-
ронавируса? Или се говор 
мржње устоличио на трону 
јавне комуникације много 
пре него што је ковид 19 
узео карту за пут око света? 
Сигурно је да дуготрајни 
„локдаун“ и затвореност 
међу четири зида, страх од 
болести, смрти и губитка 
блиских људи и неизвесне 
будућности рађају несигур-
ност, фрустрацију и насиље. 

Међутим, насиље је одавно постало моне-
та за комуникацију, а тај ратнички вербал-
ни наратив присутан је у јавном дискурсу 
од деведесетих година. 

Ни деца нису поштеђена вербалне аг-
ресије на интернету – резултати велике 
европске студије „Деца ЕУ онлајн 2020“ 
показују да је свако шесто дете школског 
узраста у Србији изложено вређању, ома-
ловажавању и исмевању на социјалним 
мрежама од стране својих вршњака, али 
и потпуно непознатих особа, сакривених 
иза анонимних „аватара“. И резултати 
најновијег ЦЕСИД-овог истраживања 
сведоче да је око 44 одсто млађих од 25 
година постало жртва дигиталног насиља, 
односно говора мржње на интернету. Са-
моубиство младе јутјуберке Кристине 
Кике Ђукић, за коју се претпоставља да 
је дигла руку на себе због дигиталног на-
сиља којем је била изложена на друштве-
ним мрежама, на најдраматичнији начин 
нам је скренуло пажњу на пророчанске 
речи песника Бранка Миљковића, који је у 
својој песми „Уби ме прејака реч” упозо-
рио на убитачну моћ речи.

И породичне свађе све чешће заврша-
вају у „црној хроници“. Само у току про-
текле године у „топлом породичном гнез-
ду“ страдало је чак 25 жена. Статистички 
посматрано, на сваких десет дана једна 
жена у Србији страда од руке најближег 
свог – мужа, оца или брата. Стиче се ути-
сак да је породични дом најмање безбедно 
место за живот жене. Наиме, већа је ве-
роватноћа да она постане жртва насиља у 
својој кући него на улици, радном месту 
или у било ком јавном простору.  

 Катарина Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ИЗНОС ЧЛАНАРИНЕ СА 
ПРЕТПЛАТОМ ЗА ПСИХОЛОШКЕ 

НОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Претплата по различитим 
категоријама до 28.02.2022.год.
за запослене психологе 2.000,00 дин.
за пензионере 1.500,000 дин,
за незапослене психологе 1.000,00 дин.
за психологе из иностранства 20 евра

 
 

Претплата по различитим 
категоријама од 01.03.2022.год.
за запослене психологе 3.000,00 дин.
за пензионере 2.000,00 дин,
за незапослене психологе 1.500,00 дин.
за психологе из иностранства 30 евра

 
Умањује се износ чланарине за 10 одсто за групне упла-

те за десет и више уплаћених чланарина  у складу са дату-
мом уплате. Овај попуст се односи на групну уплату из исте 
установе - Војска Србије се рачуна као једна установа, или 
групну уплату из секције или подружнице ДПС.

 
Умањује се износ котизације  за 20 одсто за групне уп-

лате за три и више уплата из једне организације у складу са 
датумом уплате.

Одлука је донета једногласно.
Чланови Друштва психолога Републике Српске имаће 

исте цене котизације као и чланови ДПС, по основу међудр-
жавног споразума између Републике Српске и Републике 
Србије. 

 
Износ претплате за часопис 
„Психологија“ за 2022. годину 

За радне организације:
једна претплата 3.500,00 дин.
две и три претплате 3.000,00 дин.
четири  и више претплата 2.400,00 дин.

За индивидуалне претплате
чланови ДПС 2.000,00 дин.
студенти 1.000,00 дин.
сви остали 3.000,00 дин

 
За све који купују појединачне бројеве 1.000,00 дин.
 
Уз претплату на текућу или претходну годину, остварује 

се попуст од 50 одсто на доступан годишњи комплет часо-
писа „Психологија“ из претходних година.

Цена огласног простора 
у „Психолошким новинама“:

редовни бројеви  повећан тираж
12.000,00 дин 1/1 20.000,00 дин.
8.000,00 дин. 1/2 10.000.00 дин.
4.000,00 дин. 1/4 7.000,00 дин.
2.5000,00 дин 1/8 3.000.00 дин

АНКЕТА О ОБУКАМА 
Друштво психолога Србије је покренуло 

иницијативу формирања прелиминарног  
• Регистра едукација, обука и других видо-

ва стручног усавршавања психолога, 
• Регистра психолога који држе обуке и 
• Регистра психолога који су прошли неку 

обуку. 
У овом моменту ДПС формира регистре 

додатног стручног усавршавања својих чла-
нова у области пружања психолошке помоћи, 
психолошког саветовања и психотерапије а у 
скорије време ће формирати регистре и из дру-
гих врста обука, као што је додатно стручно 
усавршавање из школске психологије, психо-
дијагностике, неуропсихологије, развојне кли-
ничке психологије, форензичке психологије, 
здравствене психологије, пословне психоло-
гије... 

Сврха овакве евиденције је да се психоло-
зима који су прошли различите видове додат-
ног стручног усавршавања доделе одговарајуће 
потврде чиме ће почети процес признавања 
различитих обука које припадају неформалном 
образовању а које представљају важан облик 
увећавања професионалних компетенција пси-
холога. Формирање регистара представља при-
прему за лиценцирање психолога након доно-
шења новог Закона о психолошкој делатности 
и фомирања Kоморе психолога која ће, између 
осталог, бити одговорна за праћење формалног 
образовања и усавршавања психолога као и за 
организовање и праћење и признавање конти-
нуираног неформалног образовања психолога. 
Kомисија именована од стране Извршног од-

бора ДПС-а ће формирати критеријуме за раз-
личите потврде који ће бити основа за касније 
специјалне лиценце.

Осим припреме за лиценцирање психоло-
га, намера формирања регистара и додељи-
вања потврда Друштва психолога Србије је 
и увећање конкурентности на тржишту рада 
оних колегиница и колега који су након и поред 
формалног образовања стекли додатна знања, 
вештине и компетенције за обављање психо-
лошке делатности кроз организоване курсеве, 
обуке и едукације.

Одлука о покретању ове иницијативе је до-
нета на 25. седници Извршног одбора, одржа-
ној дана 17.12.2021.год. Извршни одбор ДПС-а 
је става да је континуирана едукација психоло-
га, како формална, тако и неформална од изу-
зетне важности за психолошку науку и струку 
и да покретање овакве иницијативе доприноси 
препознавању и уважавању колегиница и ко-
лега који током своје професионалне каријере 
континуирано увећавају своја знања и вештине 
и тако дају свој лични допринос развоју и угле-
ду психологије.

У складу са овом одлуком, молимо вас да 
на следећем линку унесете тражене податке:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
e/1FAIpQLSettO6xc-b8rbdbD4o7lJ1um3QWtc6
pLYJmTPNJCXO6Umz-cw/viewform

 Ова анкета ће бити прослеђена путем 
мејлинг листе коју поседује ДПС и биће поста-
вљена на сајт ДПС-а и на друштвене мереже 
ДПС-а како би доспела до што већег броја на-
ших психолога.

ПРЕДЛОГ НАЦРТА ЗАКОНА 
О ПСИХОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

За дневни ред годишње 
Скупштине психолога чије је одр-
жавање планирано за 7. мај 2022.
године предвиђено је разматрање 
предлога Нацрта закона о психолош-
кој делатности на коме је од 2016. 
године радила Kомисија за израду 
Нацрта закона (Иван Јерковић, Дра-
ган Жуљевић, Елеонора Влаховић, 
Владимир Михић, Бранислава Стевић, Небојша 
Јовановић, Мирјана Вељковић и Вера Kондић).

Непотребно је наглашавати колико је, по-
сле 25 година од усвајања претходног закона, 
важно да добро конципирамо и прецизирамо 
законске одредбе које би за један од приоритет-
них исхода имале заштиту статуса психолошке 
струке и положаја психолога у актуелним ус-
ловима у којима су и струка и психолози угро-
жени.

На нама је велика одговорност израде 
предлога закона који ће на најбољи начин уре-
дити психололшку делатност и који ће бити по 
мери већине психолога.

Чланови Kомисије за израду за-
кона су у процесу конципирања за-
кона одговорили на многе предлоге 
и сугестије. После 17. фебруара 
2022. године на сајт ћемо поста-
вити и финално образложење Kо-
мисије за израду предлога Нацрта 
закона.

Предлог нацрта закона је у про-
цесу финализирања, до усвајања на Скупшти-
ни то још увек радна верзија, те вас позивамо 
да нам упутите своје евентуалне предлоге и ко-
ментаре. Отворени смо за све ваше сугестије.

У овом броју „Психолошких новина“ нала-
зи се радна верзија предлога Нацрта закона о 
психолошкој делатности. Молимо да је пажљи-
во прочитате и помогнете да конципирамо за-
кон који ће имати што већи консезус око кон-
цепције законских одредби које ће уредити 
нашу професионалну делатност.

Сугестије можете послати на: sekretar@dps.
org.rs уз обавезну назнаку „ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-
МЕНЕ НАЦРТА ЗАKОНА“ у наслову мејла.
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Друштво психолога Србије, с обзиром на 
своје стручне компетенције и у складу 
са Етичким кодексом, има посебну од-

говорност и обавезу да делује у складу јавним 
интересом и да реагује на негативне друштвене 
појаве које угрожавају интересе и права грађа-
на Србије. У кризним периодима, та обавеза и 
одговорност су утолико веће.

Психолози јавно изражавају своју дубоку 
забринутост поводом континуиране друштве-
не кризе, која поред политичких, економских, 
социјалних, еколошких, здравствених и дру-
гих последица, значајно нарушава и ментално 
здравље грађана, о чему сведоче и бројна пси-
холошка истраживања спроведена у последње 
време. Друштвени контекст у коме живимо већ 
дуго времена је оптерећен бројним проблеми-
ма. Грађани се већ дуго суочавају са егзистен-
цијалном несигурношћу и неизвесношћу услед 
пролонгиране пандемијске кризе, а у контексту 
бројних друштвених подела, девалвације мо-
ралних и културних вредности, урушавања ква-
литета образовања, и других негативних појава, 
док јавни дискурс у медијском простору наста-
вља да промовише и продубљује антагонизам и 
нетолеранцију.

Од почетка пандемије, од када су грађани 
директно животно угрожени коронавирусом, 
начин обавештавања грађана о ширењу панде-
мије и њеним последицама често је био контра-
продуктиван, ширила се додатна узнемиреност 
и неповерење становништва, што је, између 
осталог, погодовало и оснаживању антиваксер-
ских утицаја. Непредузимање довољно ефикас-
них превентивних мера, довело је до пораста 
синдрома сагоревања међу здравственим рад-

ницима, који су улагали огроман напор у борби 
са пандемијом. Истраживање које је спроведено 
међу здравственим радницима показало је да је 
46,8 одсто учесника имало повишен ниво де-
пресивних тегоба; 60,6 одсто доживљава пови-
шени ниво анксиозности, док је 62,2 процента 
њих искусило висок или умерен ниво стреса.

Забрињавајуће загађења животне средине 
додатно угрожава здравље грађана, при чему 
се научно аргументована упозорења стручњака 
у значајној мери игноришу. Поред тога, и мен-
тално загађење овог простора такође доводи до 
негативних последица. Многи грађани осећају 
стид и понижење када о њиховим животима од-
лучују особе чије су стручне, а често и моралне 
компетенције упитних квалитета. Угрожено је 
право грађана на истинито и потпуно информи-
сање, а медијски садржаји охрабрују све врсте 
друштвених поларизација која уносе немир и 
сукобе међу грађанима. Kада је информисање 
ускраћено или искривљeно, угрожена је мо-
гућност формирања мишљења и његово јав-
но изношење. Уколико је другачије мишљење 
изнесено, оно се ућуткује, искривљава и дис-
квалификује. У друштву у коме је критичко 
мишљење обесхрабривано, образовање обез-
вређено, где се врше притисци застрашивањем, 
а конформизам охрабрује, јачају апатија, без-
нађе и аномија.

Пандемија и загађење животне средине 
оправдано изазивају забринутост и стрепњу 
грађана за живот и здравље, док одсуство кон-
троле над одлукама које се тичу сопственог жи-
вота и утицаја на заједницу у којој живе, воде 
ка доживљају беспомоћности, пасивизације и 
депресивности. Психолошке студије потврђују 

удвостручени пораст депресивних тегоба међу 
грађанима Србије, а распрострањеност анкси-
озности и стреса има пандемијски карактер.

Друштво психолога Србије, заједно са 
здравственим установама и другим органи-
зацијама које се баве менталним здрављем, 
континуирано пружају психолошку подршку 
грађанима током пандемије, али су ови напори 
у великој мери отежани стањем у друштву. Пан-
демија менталних тегоба, управо указује на то 
да се узроци проблема не могу фокусирати на 
вулнерабилност појединаца, и да их пре треба 
разумети као нормалну реакцију на ненормалне 
околности, а усмеравање психолошких интер-
венција на адаптацију појединца на неповољне 
околности је чак и потенцијално штетно.

У складу са одређењем здравља као „стања 
потпуног физичког, менталног и социјалног 
благостања, а не само одсуства болести и оне-
способљености“ (СЗО) и ценећи људски живот 
и људска права као највише вредности, Друштво 
психолога Србије, уз подршку колега из ака-
демске заједнице, апелује на друштвену и лич-
ну одговорност оних који су у позицији да до-
носе одлуке које утичу на животе других људи. 
Позивамо на солидарност, толеранцију и про-
мовисање демократских принципа кроз слобо-
ду говора и активног деловања против друштве-
не неправде, не угрожавајући туђу безбедност, а 
у циљу заштите интереса грађана, промовисања 
достојанства и људских вредности као начина 
да се изборимо са безнађем, страхом и беспо-
моћношћу и делујемо ка унапређењу квалитета 
живота и живота заједнице.

Тамара Џамоња Игњатовић,
Председница Друштва психолога Србије

РЕАКЦИЈА ДПС НА НЕГАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ПОЈАВЕ

ПОЗИВ НА СОЛИДАРНОСТ, ТОЛЕРАНЦИЈУ И СЛОБОДУ ГОВОРА

Извршни одбор Друштва пси-
холога Србије је у циљу зашти-
те статуса психолога у области 
просвете у октобру 2021. године 
упутио иницијативу надлежним 
институцијама да се прецизира 
неопходна стручна спрема за запо-
шљавање психолога у тој области.

Са задовољством вас обавешта-
вамо да је 24.01.2022. године сти-
гао позитиван одговор који можете погледати у 
наставку. План нам је да исти резултат постигне-
мо за психологе у области здравства и социјал-
не заштите и активности ДПС-а у том смеру се 
настављају.

Обавештење Завода за унапређење образо-
вања и васпитања, које је потписао директор др 
Златко Грушановић, преносимо у целини: 

„У вези са вашим дописом број бp. 176/21, у 
коме тражите допуну правилника који дефинишу 
степен и врсту образовања наставника и стручних 
сарадника у основним и средњим школама, дос-
тавља се следеће 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Сагласни смо са вашим предлогом да се у 

правилницима који дефинишу степен и врсту 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основним и средњим школама у делу који се 
односи на наставника психологије и стручног 

сарадника – школског психолога, дода одредба: 
„Лица која су стекла академско звање мастер пси-
холог морају имати претходно завршене основне 
академске студије психологије“. На тај начин се 
предупређује могућност да лице које је завршило 
мастер академске студије психологије у износу од 
60 ЕСПБ, након завршених основних академских 
студија из других области, обавља послове на-
ставнике психологије у средњох школи, односно 
школског психолога у основној или средњој шко-
ли. Одредбе сличног садржаја и циља већ постоје 
у правилницима, тако да тражену промену не 
треба посебно образлагати, али треба технички 
извести поштујући процедуре за измене и допуне 
правилника. 

Након добијања вашег дописа, у Завод је стиг-
ло обавештење да Министарсво просвете, науке 
и технолошког развоја започиње са изменама 
и допунама правилника који дефинишу степен 
и врсту образовања наставника у основном и 

средњем стручном образовању. Ми-
нистарство је прво тражило да Завод 
прво припреми предлоге измена и 
допуна Правилника о степену и врс-
ти образовања стручних сарадника 
у основној школи ("Cлужбени гла-
сник РС – Просветни гласник“ 6poj 
11/12, 15/13,2/16, 10/16, 11/16, 2/17). 
У складу са тим, ЗУОВ је припремио 
предлог измена и допуна и просле-

дио га Министарству током новембра 2021. годи-
не. Обавештавамо вас да се у њему налази и оно 
што сте ви тражили, а то је допуна за лице које је 
стекло академско звање мастер психолог. Такође 
вас обавештавамо да ћемо на исти начин реагова-
ти и када буду стигли захтеви за измену и допуну 
правилника за средње образовање и васпитање. 
На тај начин ће ваш предлог брже бити остварен, 
јер се процедуре за појединачне измене и допуне 
правилника спорије одвијају. 

Осим наведеног, обавештавамо вас да смо 
у случајевима где су се појединачне особе или 
школе обратиле за тумачење да ли лице које је за-
вршило мастер академске студије психологије у 
износу од 60 ЕСПБ, након завршених основних 
академских студија из других области, испуњава 
услове за наставника психологије или стручног 
сарадника – школског психолога, одговарали не-
гативно“. 

ОДГОВОР ЗУОВ-А НА ИНИЦИЈАТИВУ ДПС-А О ЗАШТИТИ СТАТУСА ПСИХОЛОГА У ПРОСВЕТИ
ШКОЛСКИ ПСИХОЛОЗИ МОРАЈУ ИМАТИ ЗАВРШЕНЕ 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
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Весна Чорто
Дипломирала на Филозофском факултету у 

Београду, на смеру индустријска психологија. 
У ЈП „Пошта Србије“ запослена је 27 година у 
Служби за развој и селекцију кадрова, Функције 
управљања кадровима, а 12 година била руково-
дилац Службе. Стручно се усавршавала и при-
мењивала своја стручна знања из области психо-
логије рада и управљања људским ресурсима. У 
свом раду стављала акценат на промовисање пси-
холошких знања у комуникацији са руководиоци-
ма. Активно учествује на Конгресима психолога 
где је презентовала десетак радова из психолош-
ких истраживања о организационој клими и за-
довољству послом, као и актуелне послове (нпр. 
увођење интерних огласа, премештаја запосле-
них на нове аутоматизоване послове, увођење 
процеса процене радне успешности...).

„Наш Извршни одбор функционише као тим 
психолога из различитих стручних области, тако 
да заједно можемо пружити помоћ колегама при-
ликом решавања најразличитијих проблема. С 
обзиром на дугогодишње искуство и учешће у 
различитим пројектима, својим знањем помажем 
пре свега када је у питању проблематика из обла-
сти људских ресураса, психологије рада и закон-
ске регулативе. Наравно, сада је свима приоритет 
учешће у доношењу Закона о психолошкој делат-
ности, како би се на адекватан начин регулисала 
и заштитила професија и делатност психолога у 
пракси. Велику захвалност дугујемо претходном 
председнику професору Ивану Јерковићу и Ко-
мисији на њиховом великом залагању, како бис-
мо били у садашњој фази реализације овог вели-
ког посла. Такође, мишљења сам да би требали 
да наставимо сарадњу са друштвима психолога 
из бивших југословенских република, како бис-
мо разменом знања и искуства могли да доно-
симо адекватне одлуке које се тичу будућности 
Друштва“, каже Весна Чорто.

Ивана Kопривица
Завршила је основне студије психологије 

на Филозофском факултету Универзитета у Но-
вом Саду, као и специјалистичке једногодишње 
студије из области пословне психологије. Мас-
тер студије завршила на Факултету за правне и 
пословне студије „Др. Лазар Вркатић“ на сту-
дијском програму пословна психологија. У по-
следњих 8 година ради на позицији директорке 
Центра за породични смештај и усвојење Нови 
Сад. Претходно радно искуство је доминантно у 
области социјалне заштите кроз рад на послови-
ма саветнице у Покрајинском заводу за социјал-
ну заштиту, као и кроз рад у цивилном сектору.

Припремала је и реализовала бројне домаће 
и међународне пројекте. Kоауторка и реализа-
торка више акредитованих програма за стручно 
усавршавање запослених у систему социјал-
не заштите. Ауторка различитих приручника 
и стручних публикација. Реализовала обуке за 
запослене у ИТ сектору, у области образовања, 
здравља и другим областима. Активна тренери-
ца за различите едукативне/тренинг програме у 
оквиру Сталне конференције градова и општи-
на, Националне асоцијације за јавну управу и у 
оквиру удружења које је оснивала, а које ради 
у Новом Саду, Центар за производњу знања и 
вештина. Сертификовани је коуч за организацио-
ни когнитивно-бихејвиорални коучинг. Завршила 
едукацију за психотерапеута РЕБТ оријентације 
у оквиру придруженог тренинг центар Институ-

Весна Чорто

Весна Тафра Роквић

Kсенија Kолунџија

Ивана Kопривица

Нада Станков

ПРЕДСТАВЉАМО ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДПС

БОРБА ЗА ДОСТОЈАНСТВО СТРУКЕ

та Алберт Елис из Њујорка и ради под суперви-
зијом. Актуелно је едуканткиња у оквиру Схема 
терапијског модалитета, као и у оквиру програ-
ма ОТА (Организациона трансакциона анализа). 
Мајка двоје деце, активно тренира пилатес, увек 
спремна на тимски рад у послу и животу, воли 
путовања, музику и добре журке.

„Врло сам мотивисана за улогу чланице Из-
вршног одбора Друштва психолога јер желим 
да допринесем развоју наше струке и самог уд-
ружења. Важно је да Друштво психолога поста-
не релевантна заинтересована страна и партнер 
установама, организацијама, како националним 
тако и међународним, када су психологија и пси-
холози тема. Такође, у покушају да мотивишем 
психологе из система социјалне заштите наишла 
сам на бројне проблеме са којима се наша струка 
среће у свакодневном раду у систему социјалне 
заштите, од неразумевања руководиоца за специ-
фичности струке, до „губљења“ професионалног 
идентитета у оквиру позиција на којима психоло-
зи раде (водитељи случаја, саветници за храни-
тељство, итд…). У нади да ће Секција психолога 
у социјалној заштити постати активнија, да ће 
се колеге и колегинице психолози више укљу-
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Вирус корона оставља озбиљне последице на 
физичко, али и на психичко здравље људи. Ми бис-
мо рекли и да удара на мозак, али то потврђују и 
стране студије, кажу крагујевачки лекари упућени 
у ову проблематику. Ковид може да разори плућа, 
оштети крвне судове, ослаби рад срца, али је и не-
уролошка болест која може да наруши и ментално 
здравље на дужи период. Истовремено, ванредно 
стање, полицијски час и вишедневна закључавања 
терали су људе у очај. Из тога се родио страх који 
је код неких прерастао у анксиозност, озбиљну 
болест која мора да се лечи, каже Сузана Перо-
вић, неуропсихијатар који води Саветовалиште за 
ментално здравље, однедавно и Саветовалиште за 
пост-ковид трауме у оквиру крагујевачког Дома 
здравља.

‒ Човек је биће које жели и 
има потребу да контролише си-
туацију, а ми већ дуго живимо 
у неизвесности. Када сам пре 
две године говорила за медије, 
нисам могла да замислим да 
ћу се и данас бавити короном. 
Петсто пута сам од пацијената 
чула једно пита ње: „Докле?” 
Ја све могу да издржим, али 
докле ће ово да траје, то се 
питају људи – каже докторка 
Перовић, наглашавајући да су 
драматичне информације који-
ма смо били бомбардовани са 
свих страна, само продубиле 
проблем.

Борећи се са короном, људи 
су упадали у безнађе, осећали 
су се беспомоћно и губили са-
мопоуздање.

„Страх је природан осећај, чак и користан, 
говори нам да нешто није у реду, да нам прети 
опасност. Нормално је да се бојимо болести, али 
тај страх нас тера да ангажујемо све своје психо-
физичке способности да се одбранимо. Није добро 
када страх постане ирационалан и пређе у анксиоз-
ност. Кад вас обузме стрепња, поразговарајте с по-
родицом, пријатељима, то је прва линија одбране, 
али кад почнете да осећате мучнину, када вам тело 
трне и дрхти, кад не можете да савладате осећај па-
нике, обавезно се обратите лекару“, саветује наша 
саговорница, напомињући да самолечење може 
само да замаскира проблем, што је још горе.

Током пандемије људи су били упућени једни 
на друге, више него раније, иако су морали да се 
придржавају мера и држе физичку дистанцу.

‒ Све више схватам колико је важно да слуша-
мо једни друге. Морамо да научимо да слушамо 
људе, али да их стварно чујемо, да осетимо све оно 
што и они осећају. То није лако јер више волимо да 
причамо о себи, али морамо да се трудимо. То је 
много важно – наводи докторка Перовић.

Пандемија кроз коју пролазимо маркирала је и 
неке наше менталитетске и културолошке каракте-
ристике.

„У блиској прошлости смо прошли кроз много 
тешке ситуације, као народ, али када је реч о коро-
ни, ту пркос не помаже. А нама је својствено да се 
инатимо, поготово мушкарцима који себе виде као 
главу породице. Један податак ме је фасцинирао, 
међу пацијентима је пет пута више жена, углавном 
средње доби. Још не могу да извучем закључке у 
вези са тим, знам само да ћемо се са проблемима 

суочити тек кад све ово прође“, забринута је саго-
ворница „Политике”.

У крагујевачко Саветовалиште за пост-ко-
вид трауме долазе људи који се углавном жале 
на умор, исцрпљеност, безвољност, депресију. 
Кажу и да су почели да заборављају, да не могу 
да се концентришу, неке мрзи да устану, да изађу 
напоље, мрзи их чак и да се прошетају. Губи-
так меморијских и когнитивних способности је 
озбиљан симптом на који указује све више оних 
којима је потребна помоћ стручњака. Ипак, сви-
ма њима је заједничко једно – то је несаница, која 
оставља далекосежне последице на радне спо-
собности.

‒ Ковид је непредвидива болест, ми се још 
суочавамо само с њеним последицама, узроке је 

тешко објаснити. Стање оних који су прележа-
ли заразу дефинишемо као „психолошку маглу”. 
И сами пацијенти кажу да пролазе као кроз неку 
маглу. Међутим, издвојила се једна тегоба која 
је заједничка за све, а то је дуготрајна несаница 
која озбиљно угрожава ефикасност радно спо-
собног становништва. Људи се боје да ће остати 
без посла, да неће моћи да раде, да ће остати без 
новца, да неће моћи да купе лекове и тако редом 
– наводи Наташа Божовић, социјални психолог у 
Саветовалишту за пост-ковид трауме.

Инсистирање на значају економије у овом 
тренутку може да буде проблематично, упозорава 
наша саговорница.

‒ Људи су принуђени да раде, али како кад 
ноћима не спавају, кад једва могу да устану. Ми 
можемо да им дамо боловање, имамо шифру за 
несаницу, али шта после тога ако несаница не 
прође. Последице заразе вирусом корона могу да 
трају три, шест месеци, годину дана. Послодавци 
углавном немају разумевања за психичке проблеме 
запослених које је узроковао ковид. Извесну дозу 
разумевања показују само они који су прележали 
неки тежи облик болести. Ми смо ту немоћни, др-
жава мора да предузме неке кораке, ако нам је ста-
ло до здравља нације – поручује Божовићева.

Савете крагујевачких лекара траже они који 
већ дуго имају проблеме с менталним здрављем, 
али много је оних који се први пут обраћају за по-
моћ, после прележаног ковида. Међу њима су и 
млади, углавном студенти којима је пандемија до-
датно искомпликовала живот.

 (Политика)

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА РАДА САВЕТОВАЛИШТА ЗА 
ПОСТ-КОВИД ТРАУМЕ У КРАГУЈЕВЦУ

ПОСЛОДАВЦИ НЕ ХАЈУ ЗА ПСИХИЧКЕ 
ПРОБЛЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗБОГ КОВИДА

чити, дајем свој допринос и кроз активну 
улогу у Извршном одбору. Такође, желим да 
Друштво психолога истраје у намери да се 
психолошка делатност уреди новим закон-
ским решењима, и да се права психолога на 
тај начин уреде у областима у којима сада 
нису, или нису довољно уређена. Сматрам да 
је потребно да Друштво психолога постане 
модерније удружење и желим да будем део 
тог процеса“, каже Ивана Копривица.

Весна Тафра Роквић
Весна Тафра Роквић је стручни сарадник 

психолог и професор психологије у Музичкој 
школи „Станковић“ у Београду, председни-
ца секције за психологију музике, спољни 
сарадник музичке продукције РТС-а, савет-
ница на СОС телефону за насиље у школама 
и чланица Извршног одбора ДПС-а од 2016. 
године.

Нада Станков
За себе каже да је мајка једног учитеља 

и супруга једног психолога. Дипломирала 
је психологију на Филозофском факултету 
у Београду 1992. године на смеру школска 
психологија-педагогија. Двадесет девет го-
дина ради на пословима стручног сарадни-
ка- психолога у школи. Радила у ОШ „Растко 
Немањић-Свети Сава“ у Новој Пазови шест 
година. Од 1999. ради у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ на Новом Београду. У статусу 
додатног ангажовања, на месту стручног 
сарадника радила у Средњој школи за ин-
формационе технологије ITHS, три године, 
од њеног оснивања. Дуго је била сарадник 
Грађанских иницијатива као едукатор и тре-
нер. Сарадник је Завода за унапређивање 
образовања и васпитања за оцењивање уџбе-
ника и давање стручног мишљења односно 
стручне оцене. Поседује богато искуство у 
раду са ученицима и родитељима.

„Рад у школи, са децом, пре свега, сма-
трам привилегијом у раду психолога у са-
временом друштву. Одговоран, креативан, 
вишедимензионалан посао. Деца расту уз 
вас и ви растете са децом. Области рада у 
којима су моја професионална интересовања 
поткрепљена највећим успехом су Профе-
сионална оријентација и Рад са даровитим 
ученицима. Прихватање чланства у ИО 
ДПС-а доживљавам као могућност заштите 
психолога од нас самих, јачању психологије 
као струке, и психолога као професионалног 
звања, у свим институцијама и областима у 
којима психолози раде“, истиче Нада Стан-
ков. 

Kсенија Kолунџија 
Kсенија Kолунџија је доктор психолош-

ких наука и специјалиста медицинске пси-
хологије. Запослена је на Kлиници за пси-
хијатрију Kлиничког центра Војводине и 
доцент је на Kатедри за психологију на Ме-
дицинском факултету у Новом Саду.

„У последње време, све више долази до 
деградације и угрожености професионал-
ног ангажмана психолога. Чланство у ИО 
омогућава активно учешће у заштити стру-
ке и заштити интегритета психолога. Поред 
доношења новог закона који ће регулисати 
психолошку и психотерапијску делатност, 
важно је учествовати у оснаживању ДПС-а у 
циљу транспарентнијег и атрактивнијег де-
ловања“, сматра Kсенија Kолунџија. 
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Еразмус плус је програм Европс-
ке уније који обезбеђује финан-
сирање пројеката мобилности 

и сарадње, између осталог, и у обла-
сти општег и стручног образовања. 
Пројекти у оквиру кључне активности 
два се односе на сарадњу институција 
у области образовања ради размене ис-
кустава и примера добре праксе, али 
и иновирања образовних пракси. На 
једном од Еразмус плус КА2 пројека-
та учествују и психолози са Филозоф-
ског факултета Универзитета у Бео-
граду. Реч је о пројекту „ILLUMINE 
– Заједница за истраживање и дељење 
наставних метода које се заснивају на 
подацима“, који се реализује у периоду 
децембар 2021– септембар 2023. годи-
не, у сарадњи Универзитета Помпеу 
Фабра у Барселони (Шпанија), Уни-
верзитета у Талину (Естонија), школе 
Escola Pia Sarrià-Calassanç (Шпанија), 
непрофитног удружења Кокоро (Пор-
тугал), компаније ArchiPLAY (Србија) 
и Универзитета у Београду.

Пројекат је усмерен на оснаживање 
наставника да имплементирају нас-
тавне методе које су се у истраживањи-
ма из когнитивних наука и неуронаука 
показале као ефективне. Тако, за поче-
так, наставнице из Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ у Земуну, која је придружени партнер 
на пројекту, имају прилике да у оквиру серије ра-
дионица креирају сопствена истраживања кроз 
која ће испробавати различите наставне методе и 
подстицати ученике на преиспитивање својих уве-
рења о учењу и сопствених метода учења (два при-
мера дата су у текст-боксевима). Искуства наста-
вница биће описана у студијама случаја које ће се 
наћи, како на платформи пројекта, тако и у онлајн 
приручнику. У каснијим фазама пројекта постојаће 
могућност да кроз одабране радионице прођу и 
наставници других школа, а сви пропратни едука-
тивни материјали биће јавно доступни и подељени 
са школама.

Пројекат има и истраживачку компоненту 
која је фокусирана на испитивање искустава са 
наставом на даљину, као и искуства наставника 
са истраживањем сопствене праксе. Током проје-
кта наставници ће имати прилике да учествују и 
на разменама добрих пракси са колегама из ино-
странства, на научним конференцијама и скупо-
вима. Иако је пројекат првенствено усмерен на 
наставнике основних и средњих школа, и стручни 
сарадници су позвани да се укључе, пре свега, у 
подршку наставницима да се развијају као истра-
живачи и рефлексивни практичари и да формирају 
заједнице које уче. 

За више информација о пројектним активност-
има, посетите сајт https://illumine.upf.edu/ или нас 
пратите на Facebook-у или LinkedIn-у. Можете се 
и обратити националном координатору пројекта 
директно, др Наташи Симић, вишем научном са-
раднику на Институту за психологију на Филозоф-
ском факултету у Београду, на nsimic@f.bg.ac.rs. 

Стратегије „извлачења“ 
Приликом учења можемо настојати да изно-

ва „убацујемо“ нове информације у меморију 

тако што читамо више пута неки текст, слушамо 
предавање или гледамо видео (фокус на коди-
рању), али исто тако можемо настојати да од-
мах користимо новостечена знања, односно да 
извлачимо информације из меморије (фокус на 
извлачењу). Иако људи често мисле да ће нешто 
боље научити ако више пута понављају (коди-
рају), истраживања су показале да су стратегије 
„извлачења“ ефективније. Наравном неопходно 
је прво упознати се са новим информацијама, 
али касније понављање више пута нема много 
смисла колико настојање да се присетимо тих 
информација. Конкретно, за наставнике ово зна-
чи да је боље да од ученика траже да се при-
сећају (кроз квиз или тест, прављење појмовних 
мапа или бележака без гледања у књигу) него да 
више пута нешто понављају, тј. кодирају. Учени-
цима ће више информација остати у дугорочној 
меморији ако морају активно да примене но-
востечена знања, а најбољи ефекат се постиже 
ако се уз то ученицима пружи повратна инфор-
мација у случају да су нешто погрешно „извук-
ли“. Ако раде у онлајн окружењу, наставници-
ма на располагању могу бити како Гугл форме, 
Mentimetеr, Wordwall или Nearpod за прављење 
квизова, тако и нпр. Canva или Wizer, за пра-
вљење шема и бележака.

За више о ефектима стратегија „извлачења“ 
можете погледати:

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, 
M. J., &amp; Willingham, D. T. (2013). 

Improving Students’ Learning with Effective 
Learning Techniques: Promising Directions

From Cognitive and Educational Psychology. 
Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 
4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Roediger, H. L. III, &amp; Karpicke, J. D. 
(2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests 
improves long-term retention. Psychological Science, 
17(3), 249–255. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9280.2006.01693.x

Начин на који размишљамо о стресу  
Иако стрес у многим ситуацијама, када је сна-

жан и продужен, може водити тешкоћама у учењу 
и понашању и нарушавати физичко здравље, у ака-
демском контексту, кад је у умереним количинама, 
он може бити од користи. Људи се разликују по томе 
да ли стресне ситуације у академском контексту, 
попут испита, тестирања или усмених излагања, 
доживљавају негативно (негативни стрес мајндсет) 
или позитивно (позитивни стрес мајндсет). Они 
који имају негативни стрес-мајндсет у ситуацијама 
тестирања у академском контексту имају нижа по-
стигнућа од особа са позитивним стрес-мајндсетом. 
Истраживања су показала да когнитивне интервен-
ције као што је преоквиравање (нпр. доживљавања 
испита као узбудљивог, а не узнемирујућег догађаја) 
могу водити развоју позитивног стрес мајндсета, те 
дугорочно и бољим афективним и академским исхо-
дима. Поред наставника, и школски психолози могу 
имати важну улогу у подстицању ученика да кроз 
вежбање когнитивног преоквиравања, али и дру-
гих стратегија које могу бити усмерене на емоције 
и тело (попут вежбања пуне свесности), унапређују 
њихове одговоре на ситуације тестирања, али и све 
остале потенцијално стресне ситуације у животу.

За више о стрес-мајндсетима можете погледа-
ти:

Crum, A.J., Akinola, M., Martin, A., &amp; 
Fath, S. (2017). The role of stress mindset in shaping 
cognitive, emotional and physiological responses to 
challenging and threatening stress.

Anxiety, Stress &amp; Coping, 30(4), 379–395. 
https://doi.org/10.1080/10615806.2016.127558
5 Crum, A. J., Salovey, P., &amp; Achor, S. (2013). 
Rethinking stress: The role of mindsets in determining 
the stress response. Journal of Personality and Social 
Psychology, 104(4), 716–733. https://doi.org/10.1037/
a0031201

Наташа Симић
Институт за психологију 

ПРОЈЕКАТ КОЈИ СПАЈА НАСТАВНИКЕ И ПСИХОЛОГЕ

КАКО ОСНАЖИТИ НАСТАВНИКЕ ДА 
ИМПЛЕМЕНТИРАЈУ ЕФИКАСНЕ НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
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Марија Тодоровић, девојачко Гради-
нац, рођена је 21. септембра 1939. 
године у Сомбору. Одрастала је 

широм Србије, пратећи родитеље који су 
службовали као учитељи по Србији, Косову 
и Метохији и Војводини, да би потом уписала 
Учитељску школу у Сомбору 1954. године. 
Бавила се атлетиком и била активна у разли-
читим школским секцијама, а са успехом је 
свирала виолину. У септембру 1959. године 
уписала је психологију на Филозофском фа-
култету у Београду, била изузетан студент и 
са високим оценама психологију завршила 
за само три године. Удала се 1962. године за 
Петра Тодоровића, колегу психолога са којим 
је студирала, и заједно су започели професио-
налну каријеру у колективу „Прва петолетка“ 
у Трстенику, где је радила од 1962. до 1974. 
године. Уписала је и социологију на Фило-
зофском факултету, као ванредни студент, а 
неколико година касније и постдипломске 
студије из области економије управљања.

1974. године започела је ангажман у Из-
вршном комитету председништва ЦК СК 
Србије, задужена за информисање и културу, 
у време Ивана Стамболића. Ове послове оба-
вљала је све до 1982. године, када је имено-
вана за министра за рад у Влади Републике 
Србије ( у два мандата). Средином и крајем 
осамдесетих година активно је учествовала 
у формулисању и обликовању првих модела 
колективног преговарања, користећи најновија ев-
ропска искуства са којима се редовно упознавала 
на годишњем конгресу Међународне организације 
рада у Женеви. За председника Савеза синдика-
та Југославије, као прва жена у историји на овој 
функцији, изабрана је 1987. године. У то време, 
изабрана је и за председника ЈСД „Партизан“ као 
прва жена на тој функцији. Након дезинтеграције 
СФРЈ, провела је краће време на месту заменика 
управника Позоришта на Теразијама, а онда извес-
но време у Задужбини Андрејевић, као уредник и 
саветник. Била је ангажована у Управном одбору 
Пензионог фонда, као саветник Министра за рад и 
социјална питања у влади Зорана Ђинђића и била 
активна у удружењима психолога, удружењима 
учесника радних акција, у Савезу антифашиста 
и у Савезу пензионера, а један је од оснивача Уд-
ружења синдиката пензионера Србије. Марија је 
била и председник Црвеног крста Србије, главни 
уредник југословенског часописа „Социјална по-
литика“. председник издавачког савета БИГЗ-а, 
председник Савета југословенског краткометраж-
ног и документарног филма.  

Говор са комеморације 
Десимира Пајевића 

Изнећу неколико личних доживљаја и сећања 
на Марију, да би се видело колико је она била 
свестрана личност са бројним интересовањима и 
показаном успешношћу у различитим областима 
живота и рада; почев од породичног васпитања 
својих синова који су израсли у врсне стручњаке у 
области медицине и психологије, до обављања од-
говорних друштвених функција. Преведено на реч-
ник психологије, за Марију се може рећи да је била 
зрела личност са свим интелектуалним, емоцио-
налним, социјалним и мотивационим особинама 
којима се таква личност карактерише. Има у пси-
холошком смислу више одређења зреле личности, 
али чини ми се да је за Марију најприкладнија она 

по којој је „зрела личност која уме да воли и воље-
на је“. Маријин живот је био богат, али не и лак јер 
су је пратиле породичне несреће. Имала је снаге да 
их стоички подноси. У сусрету и разговору са њом 
преовлађивале су ведрије теме. Поменућу да смо у 
јуну 2021. године, нас неколицина имали сусрет са 
њом; ни једном речју није поменула своје здравс-
твене проблеме. Но, да се вратим на почетак нашег 
дружења и пријатељства. Били смо иста генерација 
студената психологије уписане 1963. године. Ма-
рија се брзо сврстала у групу најбољих студената 
наше генерације а оно у чему је била изузетна и 
упамћена – дипломирала је након треће године 
студија. То је у оно време била реткост не само на 
психологији већ и на Универзитету. Имала је јак 
разлог да што пре дипломира. Заљубила се у коле-
гу Петра (и он у њу) који је био старија генерација. 
Зарекла се да ће га стићи и чим дипломира стаће 
пред матичара. То своје обећање је и испунила. 
Имала је пуно обавеза и послова. Сваки слободан 
тренутак је посвећивала књизи. Кад крене из блока 
45 и нађе место у трамвају, што није био проблем 
јер је улазила на почетној станици, док стигне у 
Немањину, прочита стотинак страница. 

Волела је музику. Када је отишла у пензију, 
није пропустила ни један концерт на Коларцу. 
Имала је смисла за плес и народна кола. То знамо 
ми који смо са њом и Миланом били у бригадир-
ским сусретима више година и у више туристич-
ких места Србије. У последње време пила је само 
црно вино. Једном приликом ми је објаснила како 
се може утврдити да ли је вино „право“ или раз-
водњено. То јој је испричао адмирал Мамула на 
једном пријему гарде у Топчидеру. Ја сам испроба-
вао тај тест – ваљан је.  

Сећање Првослава С. Плавшића
Срели смо се пре 65 година. Обоје млади и ра-

дознали. Марија је већ била ђак те чувене Препара-
ндије, како су је старији звали, Норме Аврама Мра-
зовића, за образовање српских учитеља у KundK 

монархији, тада са традицијом од преко 180 
година, која је касније прерасла у факултет. 
Сећања нас некада варају, али мени се чини 
да сам Марију прво чуо па онда угледао, јер је 
њен реч, као и глас о њој, ишла увек испред. 
Увек гласна и јасна, опредељена и задиха-
на, увек у акцији и пријатељској полемици 
дијалошког типа. Не знам да ли је била бољи 
ученик или друг, челник или „зачелник“, јер 
приступала је свему прва и остајала истрајно 
до краја. Проводили смо по цео дан у школи, 
на чуђење својих родитеља па и пријатеља 
из других места и крајева. Марија је, чини 
ми се, била у свим секцијама – од спортске 
до литерарне („Ђорђе Натошевић“), а ја сам 
једном био и на курсу фотографије коју је 
она водила у тим ђачким данима. О радним 
акцијама нећу ни да говорим јер оне су тада 
биле такорећи свакодневне. Неке посвећене 
уређењу школског дворишта, друге неких 
околних паркова, треће кампањама брања ку-
куруза у кишну јесен, четврте утврђивању на-
сипа и одбрани од моћног Дунава у Бездану и 
Колуту, пете изградњи ауто-пута по Србији, 
Словенији или Македонији... Онда, семинари 
Црвеног крста на Тестери у Фрушкој Гори, 
па омладинске и политичке школе, помоћ со-
цијално угроженима... 

Ипак, на првом месту био је успех у шко-
ли, такмичење по разредима и предметима, 
изложбе, припреме слетова и свечаних акаде-

мија (код професора Јосипа Ивановића - Вањице), 
школски оркестар (код проф. др Плоја), хорови (са 
диригентом Дракчетом) , разгласна станица, ђачка 
задруга и кухиња, биолошки (код професора Сте-
вана Ђанића) и ликовни кабинет (код професора, 
академског сликара Ивана Јакобчића), дискусије 
о књижевности (са проф. Марком Рашковићем), 
филозофији, логици и педагогији (са професорима 
Спирићем, Станојем Вујичићем, Достанићем). А, 
све смо професоре ценили и волели (и Владу Гагр-
чина, и Рашу Кољеншића, и Милутина Мицића, и 
Милену Лозанов), да не помињем цео колектив. 

Она је словила за највештијег сабеседника у 
разним полемикама и при покретању и плани-
рању рада уопште, јер својом енергијом и нес-
хватљивим ентузијазмом је придобијала не само 
неповерљиве или мање агилне, него и оне којима 
се то није допадало или су били противници неке 
акције. Некада сам је изненађено посматрао како 
може тако аргументовано и са вечитим осмехом 
да позива и убеђује понеке окореле или „антипро-
тивне“ људе, што би рекао Ћопић, оне који неће 
ништа или неће са осталима из разлога који су 
тешко објашњиви.

При свему томе Марија је била крајње отворе-
на, разговетна и разложна, никада не одступајући 
од идеје, али прилагођавајући је онима које по-
зива. Већина нас других би, можда, одустала пре 
ње, одмахнула руком и отишла на другу страну. 
Додао бих још да сам био радостан када је она 
уписала психологију, којој сам био наклоњен и 
којој сам посветио 60 година рада. Срели смо се 
опет на Филозофском факултету у Београду, где 
сам већ познавао и њеног будућег супруга Перу 
Тодоровића, усмереног ка науци и пракси, који је 
уживао велики углед у тим круговима. Касније су 
нам се стручни путеви разишли, они су отишли ка 
тзв. индустријској и психологији рада и односа у 
производњи, док сам се ја окренуо истраживању 
комуникација, јавног мњења и медија. 

У СЕЋАЊУ: МАРИЈА ТОДОРОВИЋ

НЕУМОРНИ БОРАЦ ЗА ПРАВА РАДНИКА
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ДРУГИ ПИШУ

Зимске олимпијске игре које се одржавају у 
Кини поново су скренуле пажњу целе пла-
нете на спортисте – било да ватрено на-

вијамо да се наши такмичари врате у земљу са 
што више освојених медаља или само уживамо у 
зимским спортовима, без икаквог навијачког ан-
гажмана. Међутим, спортисти већ дуго предста-
вљају својеврсни микрокосмос за проучавање како 
се људи суочавају са проблемима и губицима. У 
својој познатој студији из 1995. године, психолози 
Викториа Медвец и Томас Гиловиц приметили су 
да освајачи бронзаних медаља, у 
просеку, изгледају знатно срећ-
није од освајача сребрних медаља 
који су их победили. То смо виде-
ли и на Летњим олимпијским иг-
рама у Токију, када је женска гим-
настичка репрезентација Велике 
Британије за длаку победила Ита-
лију и однела кући бронзу – прву 
тимску медаљу у женској олим-
пијској гимнастици Уједињеног 
Краљевства у последњих неколи-
ко деценија. А то се поновило на 
овогодишњим Зимским играма, 
када су освајачице златне медаље 
Ајлин Гу и бронзана Матилде 
Гремо утешиле видно узнемире-
ну освајачу сребрне медаље Тес 
Ледо одмах после великог фина-
ла у скијању слободним стилом 
за жене.

Медвец и Гиловиц су тврдили 

да освајачи бронзаних медаља изгледају срећнији 
од другопласираних зато што је за освајаче сребр-
не медаље најлакше замислив алтернативни исход 
било злато; насупрот томе, најлакше замислива ал-
тернатива за освајаче бронзаних медаља јесте одла-
зак кући без медаље. Другим речима, перспектива је 
све - осим што не разумемо баш увек на који начин 
та перспектива делује. И док спортски аналитичари 
имају једноставно објашњење овог феномена које 
гласи „бронза се осваја, сребро се губи“, психолози 
имају за нијансу другачије тумачење.   

Истраживачи су открили да се освајачи сребр-
них медаља више фокусирају од освајача бронза-
них медаља на оно што нису успели да постигну. 
Упоређују се са освајачем златне медаље, носиоци 
„сребра“ размишљају шта нису постигли. Међу-
тим, и освајачи бронзаних медаља такође се фоку-
сирају на оно што се није догодило: нису пали на 
четврто место, већ су освојили медаљу и попели се 
на трећу степеницу победничког постоља. Другим 
речима, контрачињенично размишљање утиче на 
то колико се сваки спортиста осећа задовољно.

Медвец и Гиловиц објашња-
вају да ће освајачи бронзе свој 
учинак вероватно видети кроз 
оквир добитка (освојили су треће 
место уместо четвртог), док ос-
вајачи сребра могу видети свој 
учинак кроз оквир губитка, јер 
нису успели да се пласирају на 
прво место. Међутим, једини 
начин да се спортисти осећају 
добро јесте да се фокусирају на 
мисао „тренутно немам ниједну 
олимпијску медаљу, тако да је све 
остало само добитак“. Овај трик 
ће спортисте чврсто држати у 
визури „добитка“, а ментално их 
удаљити од визуре „губитка“. На 
крају крајева, ниједан олимпијац 
није губитник. Они су морали да 
победе безброј пута само да би 
обукли униформу своје земље.

 (Time)

Хронични стрес изазван пандемијом може под-
стаћи нежељене промене у нашем мозгу. Kада смо 
непрекидно у режиму „борбе или бекства“, наше 
тело реагује тако што преплави систем хормонима. 
Већина наших органа тада бива погођена хронич-
ним стресом, а мозак не представља  изузетак. Не-
прекидни осећај притиска на крају може изазвати 
лошу концентрацију, немогућност фокусирања, 
ниску мотивацију, потешкоће са спавањем, проб-
леме са контролом тркачких мисли и лаку дистрак-
цију. 

После дуготрајног, вишемесечног стреса, 
мождана магла или пандемијски замор су чести. 
Мождана магла је стање когнитивне дисфункције 
које чини процесе у мозгу споријим и мање ефи-
касним. Претежно утиче на памћење и способност 
складиштења информација, а овај другостепени 
задатак мозга постаје све већи изазов. Међутим, 
мале промене у нашем свакодневном животу могу 
значајно побољшати памћење и уклонити део те 
магле. Златни стандард здравља мозга је редовна 
физичка вежба, когнитивна активност, друштвени 
контакти и исхрана. Ево неколико практичних са-
вета како можемо спречити мождану маглу: 

Обратите пажњу 
Узрок већине пропуста у памћењу је непажња. 

Без одвајања тренутка за размишљање и обраћање 
пажње на нове информације, лако је збунити 
сећања или их никада у потпуности формирати. 
Узмимо за пример једноставан задатак као што је 
паркирање аутомобила. Људи често забораве где 

су паркирали своје возило, јер на то нису обраћали 
довољно пажње када су формирали сећање. Већи-
на људи треба да региструје оријентир или нешто 
познато у околини да би запамтила где је паркиран 
аутомобил. Зато успорите, обратите пажњу и дајте 
свом мозгу времена да размисли о информацијама 
које покушавате да сачувате. 

Понављање, понављање, понављање
Без обзира на ваше године, понављање инфор-

мација помаже вам да их запамтите. Успомене о 
којима често размишљамо, чешће се и памте, а ус-
помене о којима не размишљамо вероватно ће бити 
заборављене. Kада понављамо нешто у свом уму 
изнова и изнова, стварамо утабани пут неурона 
који ће нас сваки пут све лакше одвести директно 
до тог сећања. Kада желите да запамтите нешто, 
кодирајте то са што више значајних информација. 
Уместо да покушавате да запамтите само једну 
реч, научите што више о тој речи. Златно прави-
ло је, искористи га или изгуби! Нове информације 
могу избацити старе вести по потреби.

Смањите број задатака 
Због експлозије друштвених медија и техноло-

гије, многи од нас су по цео дан превише изложени 
ометајућим вишеструким изворима стимулације. 
До сметњи у меморији долази када имамо више 
ствари које треба истовремено запамтити. Можда 
ћете моћи да препознате један догађај или једну 
информацију, али ако наставите да додајете ствари 
на ту менталну листу, сигурно ћете нешто забора-

вити. У неком тренутку нашег живота, наш мозак 
смањује број ствари о којима можемо размишљати 
и радити истовремено. Уобичајена заблуда о мул-
титаскингу је да нам омогућава да беспрекорно 
обављамо више задатака одједном. Mеђутим, оно 
што радимо јесте да пажњу делимо на пола и сва-
ком задатку дајемо само половину своје пажње 
– када у ту мешавину додамо трећи задатак, то 
постаје превише за мозак и прецизност значајно 
опада. 

Организујте се 
Једна од најчешћих притужби на заборављање 

укључује губитак свакодневних ствари које често 
носимо – попут кључева или мобилних телефона. 
Сасвим је нормално да нешто изгубите и проведе-
те неко време тражећи те предмете. Зато покушајте 
да држите кутију или корпу близу улазних врата 
или где стављате ствари попут новчаника или кљу-
чева када уђете у свој дом. Доследним остављањем 
предмета на исто место смањујете потребу да их 
тражите. Рутина и организација су одлична помоћ 
за памћење.

Мождана магла је редак, али могућ симптом 
многих здравствених стања као што су мултипла 
склероза, депресија, анемија, дијабетес и хормон-
ске промене. Ако је упорна и не пролази са прото-
ком времена, обратите се свом одабраном лекару 
или неурологу. Они могу да утврде да ли је губитак 
памћења везан за старосну доб или су потребна 
даља истраживања. 

  (Psychology Today)

КАКО СМАЊИТИ ПАНДЕМИЈСКУ МОЖДАНУ МАГЛУ

ЗАШТО СУ ДОБИТНИЦИ БРОНЗАНИХ МЕДАЉА 
СРЕЋНИЈИ ОД ОСВАЈАЧА СРЕБРА


