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ПСИХОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ ПРОФЕСИЈЕ И НАУКЕ
Највећи� и� најзначајнији� го-

дишњи� скуп� психолога�
–� 70.� Конгрес� психолога�

Србије,�одржан�је�од�25.�до�28.�маја�
у� Врњачкој� Бањи� под� слоганом�
„Психологија� између� професије� и�
науке“.� Отварајући� овај� јубиларни�
скуп,� председница� Друштва� пси-
холога�Србије�Тамара�Џамоња�Иг-
њатовић�истакла�је�да�се�након�две�
године�паузе,�изазване�пандемијом�
коронавируса,� конгрес� поново�
одржава� уживо,� иако� је� учесници-
ма� била� остављена� могућност� праћења�
и� учествовања� преко� онлајн� платформе.�
Председница�Извршног� одбора�Друштва�
психолога�Србије�Марина�Надејин�Симић�
нагласила� је� да� су� на� конгресу� присутна�
елитна�имена�из�наше�и� светске�науке�и�
подсетила� да� је� једна� од� доминантних�
тема�научних�радова�на�овом�скупу�панде-
мија�коронавируса,�која�је�током�последње�
две�године�изместила�наш�живот�из�гото-
во�свих�дефиниција�нормалности.�

Билансирајући� ефекте� овогодишњег�
конгреса,� председник� његовог� програм-
ског�одбора�Иван� Јерковић�истакао� је�да�
је� научно-стручном� скупу� укупно� при-
суствовало�220�учесника,�од�којих�је�190�
њих� конгрес� пратило� уживо,� док� је� 30�
особа�предавања�пратило�преко�зум�плат-
форме.� Он� је� духовито� приметио� да� је�
примећено�и�онлајн�„шверцовање“,�које�је�
програмски�одбор�протумачио�жељом�да�
што�више�колега�присуствује�конгресу�и�
изразио�задовољство�што� је�реализовано�
све�што�је�било�предвиђено�програмом.�

Презентујући� теме�и� сесије� за� које� је�
владало�највеће�интересовање,�Иван� Јер-
ковић� је�истакао�да� је�најпосећеније�пле-
нарно�предавање�било�„Скупови�Друштва�
психолога�Србије�–�првих�седамдесет�го-
дина“�које� је�одржао�др�Драган�Попадић�
и�кога�је�уживо�и�преко�онлајн�платформе�
пратио�укупно�131�учесник�конгреса.�Нај-

посећенији�округли�сто�био� је�„Деинсти-
туционализација� менталног� здравља� ин-
ституционализацијом� психологије“� кога�
су�водили�Огњен�Јанић�и�Милица�Љеваја�
и�коме� је�укупно�присуствовало�46�учес-
ника,� а� најпосећенија� сесија� „Клиничка�
психологија� и� ментално� здравље� 1� и� 2“.�
Најпосећенији�симпозијум�био� је�„Ковид�
19�као�тест�квалитета�образовања:�одговор�
образовног�система�на�промењене�услове�
школовања“,� који� је� водила� Драгица� Па-
вловић� Бабић.�Најпосећенија� трибина� на�
овогодишњем�конгресу�била�је�„Психоло-
зи�у�организацијама:�примери�добре�прак-
се“�коју�је�укупно�пратило�54�учесника.�

На� овогодишњем� конгресу� додеље-
не� су� и� награде� психолозима� за� које� је�
процењено�да� су� дали�највећи�допринос�
струци,� а� награда� за� животно� дело,� коју�
Друштво� психолога� Србије� додељује�
својим�истакнутим�члановима�за�дугого-
дишњи�и�изузетан�допринос�развоју�пси-
хологије�као�науке�и�струке,�постхумно�је�
додељена�др�Ивану�Настовићу.�Добитни-
ца�награде�„Живорад-Жижа�Васић“�је�др�
Каја� Дамњановић,� доцент� на� Одељењу�
за� психологију� и� научни� сарадник� на�
Институту� за� филозофију� Филозофског�
факултета� у� Београду.� Добитник� награ-
де�„Никола�Рот“�је�организација�„Мрежа�
психосоцијалних� иновација“� –� ПИН� из�
Београда,�невладина�организација�која�се�

бави� пружањем� директне� подрш-
ке,� истраживањем� и� заговарањем�
у� области�менталног� здравља.�До-
битник� награде� „Љуба� Стојић“� је�
Подружница� за� јужно-бачки� округ�
Друштва�психолога�Србије,�а�доби-
тник�награде�за�први�пријављен�рад�
на�конгресу�2022.�године�је�Душко�
Кљајић.

Директорка� Центра� за� при-
мењену�психологију�Снежана�Ми-
лутиновић�истакла� је�да� је�ово�го-
дина� препуна� јубилеја� –� Друштво�

психолога� Србије� слави� 70.� рођендан,�
Центар� за� примењену� психологију� про-
славља�три�деценије�рада,�а�научно-струч-
ни�скуп�психолога�Србије�одржава�се�већ�
70�година�–�првих�65�као�Сабор�психоло-
га,� а� последњих� пет� као�Конгрес.�Након��
20� година� конгрес� се� поново� одржава� у�
Врњачкој�Бањи.�

Јубиларни� конгрес� имао� је� и� једну�
премијерну� „сесију“� –� захваљујући� ди-
ректорки�ЦПП-а��Снежани�Милутиновић,�
која�је�имала�оригиналну�идеју�да�психо-
лози� колегама� представе� своје� таленте,�
сазнали� смо� који� психолози� у� слободно�
време�праве�оригинални�накит,�а�ко�сли-
ка�аквареле�и�израђује�грнчарију,�ко�пише�
поезију,�а�ко�је�објавио�књигу�афоризама.�
Вече�талената,�које�је�било�посећено�у�ис-
тој�мери�као�и�пленарна�предавања,�улеп-
шале� су� колегинице� Слађана� Луковић� и�
Луција�Гојковић,�које�су�заплесале�арген-
тински�танго,�а�за�читаоце�„Психолошких�
новина“� преносимо� део� атмосфере� са� те�
креативне�вечери.�

Као� најзначајнији� скуп� психолога� са�
ових�простора,�Комора�социјалне�заштите�
признала� је� овогодишњи� скуп�психолога�
као� међународну� конференцију,� а� Завод�
за�унапређивање�образовања�и�васпитања�
признао�је�овогодишњи�конгрес�као�облик�
сталног�стручног�усавршавања.�

� Катарина�Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА ПСИХОЛОГА
Друштво�психолога�Србије� је�покренуло�ини-

цијативу�формирања�Регистра� едукација,� обука�и�
других� видова� стручног� усавршавања� психолога,�
Регистра� психолога� који� држе� обуке� и� Регистра�
психолога�који�су�прошли�неку�обуку.�У�овом�мо-
менту,�ДПС�формира�регистре�додатног�стручног�
усавршавања� својих� чланова� у� области� пружања�
психолошке� помоћи,� психолошког� саветовања� и�
психотерапије,� а� у� скорије� време� �формираће� ре-
гистре� и� других� врста� обука,� као�што� је� додатно�
стручно� усавршавање� из� школске� психологије,�
психодијагностике,� неуропсихологије,� развојне�
клиничке� психологије,� форензичке� психологије,�
здравствене�психологије,�пословне�психологије...�

Сврха�овакве�евиденције�је�да�се�психолозима�
који�су�прошли�различите�видове�додатног�струч-
ног� усавршавања� доделе� одговарајуће� потврде�
чиме� ће� почети� процес� признавања� различитих�
обука�које�припадају�неформалном�образовању,� а�
које�представљају�важан�облик�увећавања�профе-
сионалних� компетенција� психолога.� Формирање�
регистара� представља� припрему� за� лиценцирање�
психолога�након�доношења�новог�Закона�о�психо-
лошкој�делатности�и�фомирања�Коморе�психолога�
која�ће�између�осталог�бити�одговорна�за�праћење�
формалног�образовања�и�усавршавања�психолога�
као� и� за� организовање� и� праћење� и� признавање�
континуираног� неформалног� образовања� психо-
лога.� Комисија� именована� од� стране� Извршног�
одбора�ДПС�формираће�критеријуме�за�различите�
сертификате� који� ће� бити� основа� за� касније� спе-

цијалне�лиценце.
Осим� припреме� за� лиценцирање� психолога,�

намера�формирања� регистара� и� додељивања� сер-
тификата�Друштва�психолога�Србије�је�и�увећање�
конкурентности�на�тржишту�рада�оних�колегиница�
и�колега�који�су�након�и�поред�формалног�образо-
вања�стекли�додатна�знања,�вештине�и�компетен-
ције�за�обављање�психолошке�делатности�кроз�ор-
ганизоване�курсеве,�обуке�и�едукације.

Одлука�о�покретању�ове�иницијативе�донета�је�
на� 25.� седници�Извршног� одбора,� одржаној� дана�
17.�децембра�2021.�године.�

Извршни�одбор�ДПС� је�става�да� је�континуи-
рана� едукација� психолога,� како�формална,� тако�и�
неформална�од�изузетне�важности�за�психолошку�
науку�и�струку�и�да�покретање�овакве�иницијативе�
доприноси�препознавању�и�уважавању�колегиница�
и� колега� који� током� своје� професионалне� карије-
ре�континуирано�увећавају�своја�знања�и�вештине�
и�тако�дају�свој�лични�допринос�развоју�и�угледу�
психологије.

У�циљу�формирања� регистра� едукација/обука�
потребно� нам� је� да� попуните� следећи� упитник.�
Упитник�се�односи�на�програм�едукације�који�др-
жите� (циљ,� трајање,� и� едукатори� који� одржавају�
обуку..).�

Молимо�вас�да�упитник�попуните�ћириличним�
писмом,�а�за�све�недоумице�и�питања�можете�нам�
писати�на�мејл:�registarpsihologa@dps.org.rs

Линк� за� попуњавање:� https://forms.gle/
VxuCV4tVKXqUHQBx9

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ 
„ПСИХОЛОШКИХ НОВИНА“

Друштво�психолога�Србије�увело�је�могућност�
електронског�достављања�„Психолошких�новина“�
на� мејл� адресу� чланова.�Молимо� вас� да,� уколико�
желите�да�вам�новине�убудуће�стижу�на�мејл,�а�не�
поштом�на�адресу,�или�пак�желите�да�нас�обавес-
тите�о�другој�промени�својих�података�коју�до�сада�
нисте� пријавили,� попуните� онлајн� образац� http://
dps.org.rs/o-drustvu-psihologa/clanstvo/prijavni-list��
или�нам�пишете�на:�sekretar@dps.org.rs�.�

ЕВРОПСКИ КОНГРЕС 
ПСИХОЛОГА ОД 5. ДО 8. 

ЈУЛА У ЉУБЉАНИ
Поштоване�колегинице�и�колеге,�
Са� великим� задовољством� очекујемо� ового-

дишњи� Европски� конгрес� психолога,� који� ће� се�
од�5.�до�8.�јула�одржати�у�Љубљани.�Љубазно�вас�
позивамо,�да�дођете�и�са�нама�присуствујете�пре-
зентацијама�истраживања�и�психолошких�открића�
у� последњим� годинама.� За� све� чланове� Друштва�
психолога�Србије�припремили�смо�посебну�погод-
ност� -�10%�попуста�на�котизацију.�За�коришћење�
попуста�морате�се�пријавити�преко�линка:

https://cankarjevdom.eventsair.com/ecp-2022/
discregistration

и�уписати�код�за�попуст:�XSITNFEQAER
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Награда� за� животно� дело,� коју� Друштво�
психолога� Србије� додељује� својим� ис-
такнутим� члановима� за� дугогодишњи� и�

изузетан�допринос�развоју�психологије�као�нау-
ке�и�струке,�као�и�за�афирмацију�наше�струковне�
организације� постхумно� је� додељена� др� Ивану�
Настовићу,�доктору�психолошких�наука�и�психо-
терапеуту,�специјалисти�за�клиничку�и�дубинску�
психологију�и� специјалисту� за� тумачење� снова,�
који�је�30�година�радио�на�Психијатријској�кли-
ници�Клиничког�центра�Србије�у�Београду.

Одлуку�о�додели�ове�престижне�награде�до-
нео� је� жири� којем� је� председавала� др� Биљана�
Требјешанин,� редовна� професорка� Учитељског�
факултета� Универзитета� у� Београду� и� у� чијем�
су� се� саставу� налазили� др� Снежана� Стојиљко-
вић,�редовна�професорка�у�пензији�Филозофског�
факултета� Универзитета� у� Нишу� и� др�Небојша�
Мајсторовић,� ванредни� професор� Филозофског�
факултета�Универзитета�у�Новом�саду.�

Како� се� наводи� у� образложењу� њихове� од-
луке,� др� Иван� Настовић� дао� је� препознатљив�
допринос�подизању�стандарда�психолошке�стру-
ке�и�науке�на�креативан�и�иновативан�начин.�Он�
је� у� оквиру� своје� професионалне� делатности�
установио� и� примењивао� нов�модел� рада� –� ин-
дивидуалну� психотерапију� интегративног� типа,�
која�обједињује�Јунгову�аналитичку�психологију,�
Фројдову�психоанализу�и�Сондијеву�’’Schicksal’’�
анализу�и�која�пружа�увид�у�индивидуално,�ко-
лективно� и� фамилијарно� несвесно.� Основао� је�
Центар�за�дубинску�психологију�и�анализу�сно-
ва,�којим�је�руководио�и�истовремено�се�у�њему�
бавио�групним�и�индивидуалним�радом�на�сно-
вима.�Увео�је�научне�и�етичке�стандарде�у�област�
рада� на� сновима,� област� која� је� подложна� неп-
рофесионалним� приступима,� па� и� злоупотреби.�
Дао� је� допринос� формирању� стручних� кадрова�
за�научно�и�стручно�утемељено�тумачење�снова,�
како�у�нашој�земљи,�тако�и�у�земљама�региона,�
тако�што� је� организовао� трогодишње� едукатив-
не� групе� за� стручно� тумачење� снова� у� Београ-
ду,�Скопљу�и�Љубљани�и�објавио�књигу�са�127�
стручно�протумачених�снова.�Научна�и�стручна�
продукција�др�Ивана�Настовића�обухвата�седам�
књига� у� којима� су� из� угла� дубинске� и� его-пси-
хологије� разматране� значајне� теме� клиничке�
психологије,� психолошке� дијагностике� и� прак-
се.� Једна�од�њих,�„Психологија�снова�и�њихово�
тумачење“,�доживела�је�шест�издања�и�оцењена�
је� као� прва� књига� у� којој� се� снови� посматрају�
тродимензионално,�што�се�такође�може�сматра-
ти� једним�оригиналним�доприносом�кандидата.�
Његов� допринос� психолошкој� науци� у� Србији�
добио� је� и� верификацију� ДПС-а� у� виду� награ-
де�„Борислав�Стевановић“,�која�му� је�додељена�
1989.�године.�

Иван� Настовић� дао� је� и� значајан� допринос�
афирмацији� психологије� као� науке� и� струке� у�
широј�интелектуалној�заједници,�као�и�афирма-
цији�психолога�из�наше�земље�међу�колегама�ван�
њених�граница.�Он�је�аутор�седам�књига�које�се�
из� дубинскопсихолошке�перспективе�баве� ства-
ралаштвом� познатих� књижевника� и� научника�
међу� којима� су� и� Десанка� Максимовић,� Лаза�
Костић,�Иво�Андрић,�Милош�Црњански,�Марга-
рет�Јурсенар,�Никола�Тесла�и�Исидора�Секулић.�
Успешно�је�десет�месеци�сарађивао�са�Сондијем�
на� анализи� Каиновог� синдрома,� актуелног� и� у�

данашњем� свету,� чије� резултате� је� Сонди� обја-
вио�1969.�године�у�књизи�о�Каиновом�комплексу.�
Своја� специјалистичка� стручна� знања� и� дипло-
ме� он� је� стицао� у� угледним� институцијама� као�
што� су� Неуропсихијатријска� клиника� у� Бечу,�
Сондијев�и�Јунгов�институт�и�Институт�за�при-
мењену�психологију�у�Цириху.�Стицао�их� је�од�
еминентних� имена�међу� којима� су� и� Јакоб�Мо-
рено�(психодрама)�Леополд�Сонди�(фамилијарно�
несвесно),�Мари�Луиз�фон�Франк�(дубинскопси-
холошка,� односно� јунгијанска� анализа� бајки)� и�
Евалд�Бом�(Роршахов�тест).

Добитница�награде�„Живорад-Жижа�Васић“�
је� др�Каја�Дамњановић,� доцент� на�Одељењу� за�
психологију� и� научни�
сарадник� на� Институту�
за� филозофију� Фило-
зофског� факултета� у�
Београду.� Како� се� на-
води� у� образложењу�
жирија,� она� је� година-
ма� била� ангажована� на�
бројним� пројектима,�
писала�научно-популар-
не� текстове,� гостовала�
у� радијским� и� телеве-
зијским� емисијама,� као�
и� на� панел-расправама,�
округлим� столовима� и�
трибинама.� Једно� од�
њених� најупечатљивијх�
ангажовања� предста-
вља� рад� на� информи-
сању� јавности�о�значају�
вакцина,� као� и� научно-психолошки� заснованим�
саветима� упућеним� лекарима� и� родитељима� о�
томе�како� треба�разговарати�о�ризицима�у� вези�
са�вакцинацијом.�На�сличан�начин�ангажовала�се�
и�на�пољу�тема�у�вези�са�актуелном�пандемијом�
ковид-19.� Редовни� је� сарадник� часописа� „Лице�
улице“�за�који�је,�између�осталог,�писала�колум-
ну�о�психолошкој�науци.�

Каја� Дамњановић� бави� се� и� едукацијом�
младих� на� пољу� вештина� дисеминације� психо-
лошких� знања.�Она� је,�примера�ради,� аутор�ра-
дионице� под� називом� „Наука� у� јавности� –� како�
комуницирати� науку“,� као� и� програма� обуке� о�
изложби� Музеја� старих� психолошких� инстру-
мената.�На�десетине�младих�истраживача�и�сту-
дената� прошло� је� кроз� ове,� као� и� кроз� обуке� у�
писању� научно-популарних� текстова,� које� др�
Каја�Дамњановић�такође�редовно�спроводи�у�ок-
виру�свог�рада.�У�Лабораторији�за�експеримен-
талну� психологију� она� већ� годинама� руководи�
тимом�младих� истраживача� са� којима� изводи� и�
објављује� експериментална� истраживања� ком-
плексне�когниције.�Супервизор� је�у�међународ-
ном�пројекту�посвећеном�талентованим�младим�
истраживачима,�а�неколико�њених�студената�но-
сиоци�су�престижних�награда�за�научни�рад.�

Оно�што�ангажману�др�Каје�Дамњановић�даје�
јединственост,� јесте� што� је� оформила� ПСИН-
ФОхуб�–�мрежу�психолошких�експерата�која�ме-
дијским� радницима� служи� као� полазна� тачка� у�
трагању�за�саговорником�и�извор�информација�о�
теми�којом�се�баве.�На�овај�начин,�она�се�бори�про-
тив�ширења�непроверених�информација,�потеклих�
од�недовољно�стручних�особа�и�креира�простор�за�
експерте�у�јавности,�како�би�управо�они�били�са-

говорници�за�теме�у�оквиру�којих�су�стручни.�На�
овај�начин,�до�сада�је�спојила�на�десетине�новина-
ра�и�врхунских�експерата�у�области�психологије.

Добитник�награде�„Никола�Рот“�је�организа-
ција�„Мрежа�психосоцијалних�иновација“�–�ПИН�
из�Београда,�невладина�организација�која�се�бави�
пружањем� директне� подршке,� истраживањем�
и� заговарањем� у� области� менталног� здравља.�
Преко� 500� корисника� је� током� 2021.� године� до-
било�психолошку�и�психосоцијалну�подршку�од�
ПИН-а,� укључујући� избеглице,� тражиоце� азила�
и�мигранте,�особе�погођене�ковидом,�особе�у�си-
туацији�бескућништва,�децу�у�институцијама�со-
цијалне�заштите�и�психијатријске�кориснике.�То-

ком� 2021.� године,� ПИН�
је�био�посвећен�и�промо-
висању�психолошке�нау-
ке�и�струке�у�стручној�и�
широј�јавности.�

Чланови�ПИН-а�обја-
вили�су�две�публикације�
у� високо� котираним� на-
учним�часописима�и�два�
истраживачка� извештаја�
о� друштвено� релевант-
ним� темама� и� марги-
нализованим� групама�
као� што� су� корисници�
психијатријских� услу-
га,� избеглице,� мигран-
ти� и� тражиоци� азила.�
Поред� презентовања� на�
научним� конференција-
ма,� ПИН� сваке� године�

организује� догађај� са� циљем� размене� знања� са�
сарадницима�из�струке.�Психолози�ове�организа-
ције�гостовали�су�на�бројним�јавним�трибинама,�
као�и�у�ТВ�и�радио-емисијама�и�документарним�
филмовима,�док�су�у�образовним�институцијама�
заједно� са� студентима� разговарали� о� актуелним�
и� важним� темама.� У� раду� са� младима,� ПИН� је�
досада� обезбедио� програме� праксе� за� студенте�
психологије�са�различитих�универзитета,�а�кроз�
сарадњу� са�Филозофским�факултетом�у�Београ-
ду,�ПИН� је� са� групом� студената� психологије� из�
Лабораторије� за� истраживање� индивидуалних�
разлика�активно�радио�на�различитим�друштвено�
релевантним�пројектима.�Организација�је�актив-
но�радила�и�на�јачању�капацитета�пружаоца�пси-
хосоцијалних� услуга� на� различитим� локацијама�
широм�Србије,�кроз�обезбеђивање�финансијске�и�
стручне�подршке�као�и�подизање�капацитета�са-
радника�из�других�струка�који�раде�са�психолош-
ки�угроженим�групама�.��

Добитник�награде�„Љуба�Стојић“�је�Подруж-
ница� за� јужно-бачки� округ� Друштва� психолога�
Србије,�а�како�се�наводи�у�образложењу�награде,�
бројне�активности�и�ангажовања�ове�подружни-
це�које�су�забележене�током�2021.�године�имале�
су�за�циљ�унапређење�менталног�здравља.�Преко�
тих�различитих�активности�повећала�се�не�само�
видљивост� подружнице,� већ� је� промовисана� и�
мисија�Друштва�психолога�Србије,�као�и�видљи-
вост�психолошке�струке�у�целини.

Добитник�награде�за�први�пријављен�рад�на�
Конгресу� 2022.� године� је� Душко� Кљајић,� који�
је�својим�колегама�представио�рад�под�називом�
„Прави�мушкарци�и�праве�жене:�сексизам�међу�
младима“.�� Катарина�Ђорђевић
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психолошке новине ЈУН 2022.

„Научно-стручни� скупови� психолога� Србије,�
који�трају�већ�седамдесет�година�и�чије�одржавање�
није�било�прекидано�ни�у�веома�тешким�времени-
ма,�увек�су�били�огледало�у�коме�смо�се�огледали�
шта�смо�урадили�и�шта�ћемо�у�будућности�уради-
ти“.�

Овим� речима� je� др�Драган�Попадић,� редовни�
професор�социјалне�психологије�на�Филозофском�
факултету� у� Београду,� почео� своје� пленарно� пре-
давање�на�тему�„Скупови�Друштва�психолога�Ср-
бије�–�првих�седамдесет�година“.�Подсећајући�да�
је�струковна�организација�психолога�почела�са�ра-
дом�пре�70�година�као�Секција�психолога�Србије,�
Попадић� је�истакао�да�психолози�своје�универзи-
тетско� образовање� на� Филозофском� факултету� у�
Београду�почињу�да�стичу�академске�1928-29� го-
дине,�али�додао�да�се�не�зна�тачан�број�уписаних�и�
дипломираних�студената,�јер�је�ова�вредна�архив-
ска� грађа� нестала� у� бомбардовању� током� Другог�
светског�рата.�

„Психологија�је�била�у�немилости�од�тридесе-
тих�година�20.�века�–�како�у�бившем�СССР-у�тако�
и�у�послератној�Југославији�и�сматрана�је�за�бур-
жоаску�науку�која�шири�капиталистичке�идеје.�Тек�
када� је� Тито� рекао� историјско� „Не“� Стаљину,� на�
Филозофском�факултету�у�Београду�поново�се�уво-
ди�група�за�психологију,�а�на�државном�нивоу�1953.�
године�формира� се�Удружење�психолога� Југосла-
вије,� које� има� три� секције� –� у� Београду,� Загребу�
и�Сарајеву.�Секција�психолога�у�Србији�званично�
је�основана�1954.�године,�а�њен�први�председник�
био�је�Борислав�Стевановић.�Први�Конгрес�психо-
лога�Југославије�одржан�је�на�Бледу�1960.�године,�
а�последњи�1997.�године�у�Петровцу.�На�предлог�
Иве�Ивића�скупштина�Друштва�психолога�Србије�
1969.� године� доноси� одлуку� да� се� скупштине� са�
стручним�програмом�одржавају�најмање�два�дана�
ван� Београда,� а� седамдесете� године� установљена�
је�годишња�награда�за�популаризацију�психологије�
„Живорад�Жижа�Васић“�–�то�је�најстарија�награда�
коју� додељује�наша� струковна�организација,� а� до�
данас� је� било�49�лауреата�овог�престижног� стру-
ковног�признања.�Награда�„Борислав�Стевановић“�
за�најбољу�књигу�из�психологије,�додељује�се�од�
1972.� на� сваке� две� године� и� до� сада� је� додељена�
29�пута.��Од�1986.�године�додељује�се�награда�Се-
кретаријата�СДПС,�која�касније�прераста�у�награду�
„Љубомир�Љуба�Стојић“,�која�је�до�сада�додељена�
14� пута.�Од� 2003.� године� додељује� се� награда� за�
животно�дело�коју�је�до�сада�понело�девет�особа,�
а� од� 2018.� године�установљена� је� награда� „Јосип�
Бергер“� за�најбољи�мастер�рад�који�се�односи�на�
практичан� рад� психолога� са� појединцима,� група-
ма�и�организацијама,�и�чији�резултати�и�закључци�
несумњиво� упућују� на� конкретне� могућности�
унапређивања�делатности�психолога�у�професио-
налној� пракси.� Ова� награда� досада� је� додељена�
три�пута.�Од�пре�две� �године�Друштво�психолога�
Србије�додељује�награду�„Никола�Рот“�за�нарочи-
ти�допринос�институција�и�организација�у�промо-
висању�психолошке�науке�и�струке,�која�је�такође�
додељена�три�пута.��

Увид� у� историју� струковне� организације�
психолога� говори� да� Секција� психолога� Србије�
1956.� године� има� 41� члана,� исте� године� излази�
први�број� „Психолошког�билтена“,� а� четири� го-
дине�касније�формирана�је�комисија�за�тестове�и�
формиране� су� стручне� групе�по�областима,� које�
су�биле�претече�садашњих�секција.�Институт�за�
психологију�почиње�са�радом�1961.�а�три�године�

касније�Секција�психолога�Србије�бива�преиме-
нована� у� Друштво� психолога� Србије.� Часопис�
„Психологија“�почиње�да�излази�1967.�године,�а�
исте�године�у�Београду�се�одржава�Трећи�конгрес�
психолога� Југославије.� Годину� дана� касније,� у�
евиденцији�Друштва�психолога�Србије�налази�се�
око�400�чланова.�

-�Велике�заслуге�за�развој�Друштва�припадају�
Љуби� Стојићу� –� психологу,� истраживачу� јавног�
мнења�и�новинару.�Многи�психолози�мисле�да� је�
он�задужио�ДПС�више�него�иједан�појединац�пре�
или�после�њега.�Он�је�своју�професионалну�карије-
ру�почео�на�Филозофском�факултету�као�асистент�
Николи� Роту,� да� би� потом� напустио� факултет� и�
отишао� у�Институт� друштвених�наука,� са� кога� је�
прешао�у�једну�маркетиншку�агенцију,�а�своју�про-
фесионалну�каријеру�потом�наставио�у�недељнику�
„Нин“.�Био�је�био�један�од�студената�који�је�покре-
нуо�„Психолошки�билтен“�и�више�пута�био�биран�
за�председника�Друштва�психолога�Србије.�Крајем�
седамдесетих�и�почетком�осамдесетих�наша�стру-
ковна�организација�доживљава�свој�зенит�–�повећа-
ва� се� број� секција� и� подружница,�Друштво�мења�
име� у�Савез� друштава� психолога�Србије,� а� 1977.�
године�почињу�да�излазе�и�„Психолошке�новине“.�
Рад�ДПС-а�је�током�осамдесетих�свакако�обележио�
Бора� Кузмановић,� професор� социјалне� психоло-
гије,�који�се�већ�десет�година�налази�у�пензији.�Он�
је� био� председник� Савеза� друштава� психологије�
Србије,�члан�и�председник�Центра�за�примењену�
психологију,�управник�Института�за�психологију�и�
један�од�покретача�„Психолошких�новина“,�навео�
је�Попадић.

Подсетио� је� да� је� током� осамдесетих� година�
постојало� подржавајуће� окружење� за� развој� пси-
хологије,�јер�се�левичарска�идеологија�психологије�
уклапала� са� официјелном� марксистичком� идео-
логијом.� У� тој� деценији� објављују� се� капиталне�
књиге�из�психологије�–�комплети�Јунга,�Фројда�и�
Адлера,�а�било�је�уобичајено�да�се�на�Трећем�про-
граму�Радио�Београда�емитују�садржаји�са�сабора�
психолога.� Тих� година� струковни� скупови� имали�
су� снажан�социјални�карактер�и�били�место�дру-
жења�и�сусрета�са�стручњацима�из�других�профе-
сија,�па�није�било�неуобичајено�да�на�сабор�дођу�
Драгољуб�Мићуновић,�Драгослав�Срејовић,�Тимо-
ти�Џон�Бајфорд...�

„Деведесете� доносе� распад� земље� и� илузије�

о� братству� и� јединству� југословенских� народа,�
а�Сабор�психолога�Србије�који� је�одржан�у� јесен�
1991.�године�на�Златибору�остаће�упамћен�по�два�
догађаја�–� један� је�„гостовање“�мобилисаних�вој-
ника�који�су�у�упадљиво�агитираном�стању�преки-
нули�једно�предавање,�а�други�је�јавни�апел�који�је�
упућен�ЈНА,�државном�руководству�и�медијима�да�
се�заустави�лудило�грађанског�рата.�Психолози�су�
током� деведесетих� година� имали� веома� критичан�
однос�према�званичној�политици,�а�антиратни�ан-
гажман�наших�колега�био�је�интензиван�и�упадљив�
до�те�мере�да�су�психолози�оптуживани�да�су�поли-
тизовали�струку.�Мора�се�признати�да�су�барјак�ан-
тиратног�ангажмана�носиле�пре�свега�жене�–�Јеле-
на�Вељковић,�Ксенија�Кондић,�Спомена�Милачић,�
Тинде�Ковач�Церовић,�Нада�Игњатовић...“,�истакао�
је�Драган�Попадић.�

Он�је�подсетио�да�средином�деведесетих�и�по-
четком�новог�миленијума�почињу�да�се�организују�
и� остали� струковни� скупови� психолога� –� Емпи-
ријска� истраживања� у� психологији� које� покреће�
Филозофски� факултет� у� Београду� почињу� 1995.�
године,�десет�година�касније�Одсек�за�психологију�
Филозофског�факултета�у�Новом�Саду�организује�
„Савремене�трендове�у�психологији“,�а�Филозоф-
ски� факултет� у� Нишу� већ� 18� година� организују�
„Дани�примењене�психологије“.�

Највише� сабора� и� конгреса� психолога�Србије�
одржано� је� на� Златибору� (13),� Аранђеловцу� (7),�
Врњачкој�Бањи�(6),�Доњем�Милановцу�(5),�Копао-
нику�(3),�Крагујевцу�(2),�Бањи�Ковиљачи�(2),�Тари�
(2),�Београду�(2),�Суботици�(2)�и�Сокобањи�(2),�а�
због�пандемије�коронавируса�последња�два�науч-
но-стручна� скупа� одржана� су� преко� онлајн� плат-
форме.�

Подаци�говоре�да�сваке�године�око�700�студена-
та�у�Србији�упише�студије�психологије�–�највише�
њих�(250)�уписује�Факултет�за�медије�и�комуника-
ције�на�Универзитету�„Сингидунум“,�следи�Фило-
зофски�факултет�у�Београду�и�Новом�Саду�на�коме�
се� годишње� упише� по� 90� студената,�Филозофски�
факултет� у�Нишу�уписује� 80� студената,�факултет�
у�Косовској�Митровици�55�бруцоша,�док�Факултет�
за�правне�и�пословне�студије�„Лазар�Вркатић“�упи-
сује� 120� студената� психологије.� Нажалост,� тачан�
број�психолога�у�Србији�немогуће�је�утврдити,�јер�
ову�евиденцију�не�поседује�ниједна�институција.����

� Катарина�Ђорђевић
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психолошке новинеЈУН 2022.

У�жељи� да� установе� да� ли� у�Диспечерском� центру�Хитне�
помоћи� старост� пацијената�

утиче� на� брзину� реаговања� лекара�
ове�медицинске�установе,�тим�лека-
ра�из�Хитне�помоћи�и�КБЦ�„Звезда-
ра“�анализирао�је�1.667�позива�особа�
које�су�се�жалили�на�бол�у�грудима.�
Резултати�њиховог�истраживања�го-
воре� да� особе� старије� од� 65� година�
чекају�чак�68�секунди�више�да�се�њи-
хов�позив�додели,�односно�проследи�
екипама� на� терену� у� односу� на� оне�
који�су�млађег�животног�доба.�Осим�
тога,� старијим� пацијентима� ређе� се�
додељује�ознака�„хитно�један“,�иако�
их�њихове�године�живота�сврставају�
у� витално�угроженије�особе.�Ово� је�
само� један�пример�који� је�др�Ивана�
Петровић,� професoрка� психологије�
на�Филозофском�факултету�у�Београ-
ду,�навела�као�илустрацију�тезе�да�је�
дискриминација�старијих�присутна�у�
готово�свим�сферама�друштва�–�чак�
и�у�области�здравства.�

Говорећи� о� свеприсутном� фено-
мену�„ејџизма“�на�пленарном�преда-
вању�70.�Конгреса�психолога�Србије,�
она� је� указала� на� својеврсни� пара-
докс�–�иако�стари�представљају�све�бројнију�попу-
лацију�на�планети,�однос�према�нашим�седокосим�
суграђанима�често�је�обојен�дискриминацијом.��

„У� Србији� живи� око� 1.600.000� пензионера,� а�
процене�говоре�да�ће�до�2050.�године�сваки�четвр-
ти� становник�Србије� бити� старији� од� 65.� година.�
За�непуне�три�деценије� стари�ће�чинити�трећину�
становника�Европске�уније�и�петину�грађана�Сје-
дињених�Америчких�Држава.�Резултати�једног�ис-
траживања�говоре�да�је�чак�80�одсто�људи�старијих�

од� 60� година� доживело� проблеме� са� памћењем� и�
физичким� оштећењима,� око� 60� процената� њих�
било�је�предмет�вицева�на�тему�ејџизма,�а�трећина�
је� била� игнорисана� у� друшту,� односно� није� било�
озбиљно� схваћена� због� својих� година.� У� Србији�
просечна�пензија�није�довољна�за�минималну�пот-
рошачку� корпу� (са� изузетком� војних� пензија),� а�
пандемија�коронавируса�довела�је�до�социјалне�из-
олације�старих�и�њихове�дискриминације�–�њима�
је�била�ограничена�слобода�кретања�у�већој�мери�

него� осталима“,� навела� је� др�Ивана�
Петровић.�

Иако�се�због�реформе�пензионог�
система� стално� подиже� старосна�
граница�одласка�у�пензију,�а�запосле-
ни�све�дуже�остају�у�радном�односу,�
у�домену�запошљавања�присутне�су�
предрасуде�да�су�припадници�трећег�
доба� старији� и� непродуктивни,� бо-
лешљивији,�да�слабије�уче�и�усвајају�
нове�вештине�и�показују�већи�отпор�
променама.� Због� тога� су� у� многим�
земљама�света�старији�радници�теже�
запошљива� категорија,� а� најпожељ-
нија� старост� за� запошљавање� је� из-
међу�25�и�35�година.

„У�нашој�култури�постоје�снаж-
не�емоционалне�везе�са�припадици-
ма� трећег� доба,� односно� бакама� и�
декама,�али�ову�врсту�односа�не�ус-
певамо�да�пренесемо�у�јавне�полити-
ке.�Према�старости�треба�имати�ре-
алан�однос�–�седамдесете�нису�нове�
педесете,�иако�су�неке�рекламе�пуне�
митова�у�којима�се�негирају�дегене-
ративне� промене,� когнитивно� опа-
дање� и� депресија.� Са� друге� стране�
су� рекламе� у� којима� се� нуде� потро-
шачки�кредити�за�стару�популације�и�

бакама�и�декама�суптилно�сугерише�како�треба�да�
подигну�кредит�да�би�унуцима�купили�све�што�они�
желе.�Негде�између�ова�два�мита,�треба�сместити�
реалност�у�којој�старе�особе�живе�и�имати�пуно�по-
штовање�према�њиховим�годинама�и�животном�ис-
куству“,� закључила� је�Ивана�Петровић,� наводећи�
пример�Владе�Стевановића,� најстаријег� учесника�
Београдског�маратона�2021.�године,�у�чију�је�крш-
теницу�уписана�1934.�година.�

� К.�Ђорђевић

Нема� учења� без� мотивације,� говоре� у� глас�
психолози,� педагози� и� филозофи� који� су� од� дав-
нина� проучавали� утицај� мотивације� на� ученичко�
постигнуће� и� чије� мишљење� потврђује� и� студија�
Америчке�психолошке�асоцијације�(АПА),�чији�су�
стручњаци�дошли�до�закључка�да�су�од�20�прин-
ципа�који�могу�утицати�на�учење�чак�петина�по-
везани�са�мотивацијом.�Полазећи�од�тезе�да�моти-
вација�има�директан�утицај�на�количину�времена�
које�проводимо�у�учењу,�стил�учења,�емоције�које�
имамо�приликом�учења�и�чињеницу�да�ли�учимо�са�
разумевањем�или�напамет,�др�Мојца�Јуршчевич�са�
Педагошког� факултета� Универзитета� у� Љубљани�
желела�је�да�истражи�да�шта�се�дешавало�са�моти-
вацијом�за�учење�током�пандемије�коронавируса.�

„Знајући�да�су�студенти�у�Словенији�цео�други�
семестар�академске�2019/2020�године�и�целу�ака-
демску�2020� /2021� годину�наставу�пратили�преко�
онлајн�платформи�и�да�је�већина�била�незадовољна�
новонасталом� ситуацијом,� урадила� сам� истражи-
вање�на�узорку�291�студента�Педагошког�факулте-
та�Универзитета�у�Љубљани,�како�бих�установила�
какве� последице� има� онлајн� настава� на� студент-
ско� постигнуће.� Резултати� тог� истраживања� го-
воре�да�су�мотивација�и�концентрација�студената�
биле�највеће�„жртве“�онлајн�наставе�–�академци-
ма� је�у�новонасталим�пандемијским�околностима�

наставе�одговарала�чињеница�да�су�сами�господа-
ри�свог�времена�и�да�не� губе�време�на�одлазак�и�
долазак� са�факултета,� али�им� је�највише�сметало�
измештање� из� академског� контекста.� Чињеница�
да�су�били�сами�код�куће,�односно�нису�били�под�
надзором�професора,�многим�академцима�умного-
ме�је�смањила�мотивацију�за�учење“,�истакла�је�др�
Мојца� Јуришевич� на� свом� пленарном� предавању�

под�називом�„Куда�идеш�мотивацијо?�Мотивација�
за�учење�у�временима�пандемије�ковид�19“.�

Сличне�резултате�донело�је�и�истраживање�на�
узорку�од�1.557�средњошколаца,�узраста�од�15�до�
19�година�–�ђаци�су�као�највеће�мане�новонастале�
ситуације�навели�недостатак�мотивације�и�концен-
трације�и�мањак�социјалних�контаката,�док�су�као�
предност�истакли�бољу�организацију�времена.�

„Национална�евалуцација�онлајн�наставе,�која�
је�урађена�на�узорку�од�5.389�учитеља�и�наставни-
ка,�старости�од�23�до�68�година,�такође�је�показала�
да�је�мотивација�наставног�кадра�лошија�у�односу�
на�предпандемијско�време.�Ми�као�професионалци�
нисмо�изненађени�оваквим�падом�мотивације�код�
ученика�и�студената�–�они�су�углавном�били�сами�
код�куће,�нису�били�под�надзором�наставника,�од-
носно�није�било�екстерне�контроле,�а�њихови�со-
цијални�контакти�били�су�значајно�осиромашени.�
Сви�ти�фактори�пасивизирали�су�ученике�и�студен-
те�и�резултат�је�био�пад�мотивације�за�учење.�Због�
тога�смо�као�струка�заузели�јединствени�став�да�су�
ученицима�потребни�школа�и�социјални�контакти�
због�развојних�потреба,�да�су�студентима�потребна�
академска�и�социоекономска�подршка,�а�да�је�деци�
потребни�интелектуално�окружење�за�рад�које�не-
мају�код�куће“,�закључила�је�др�Мојца�Јуришевич.�

� К.�Ђорђевић

ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ ДР МОЈЦЕ ЈУРИШЕВИЧ
МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ У ВРЕМЕНИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ ДР ИВАНЕ ПЕТРОВИЋ

ДИСКРИМИНАЦИЈА СТАРИХ ПРИСУТНА  
У СВИМ СФЕРАМА ДРУШТВА
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Због�пандемије�коронавируса�ђаци�и�сту-
денти�у�Србији�већ�три�године�похађају�
наставу�у�драстично�промењеним�окол-

ностима,�а�подаци�УНИЦЕФ-а�говоре�да�је�чак�
1,57�милијарди�деце�у�190�земаља�света,�само�
у�периоду�од�марта�до�децембра�2020.�године,�
укупно�изгубило� 152� дана� наставе.�Процене�
говоре�да�ће�успешност�ђака�широм�света�на�
ПИСА�тестирању�пасти�чак�за�15�процената,�
а�резултати�националног�тестирања�које� је�у�
Србији�рађено�током�марта�и�априла�показаће�
какве�је�последица�пандемија�ковида�19�оста-
вила�на�ученичко�постигнуће,�истакнуто�је�на�
симпозијуму�под�називом�„Ковид�19�као�тест�
квалитета� образовања:� одговор� образовног�
система�на�промењене�услове�школовања“.�

Како� је� истакла� др� Драгица� Павловић� Бабић,�
професорка�на�Одељењу�за�психологију�Филозоф-
ског�факултета� у�Београду�и� водитељка�овог� сим-
позијума,� у� нашој� земљи� је� телевизијска� настава�
почела� веома� брзо� и� само� пар� дана� након� што� је�
проглашено�ванредно� стање.�Међутим,� за� разлику�
од�ТВ�учионица,�онлајн�настава�била�је�препуштена�
индивидуалној� иницијативи� школа,� односно� учи-
теља�и�наставника�и�углавном�је�била�организована�
стихијски.

„Највећи� број� ученика� –� преко� 80� одсто� њих�
било� је� веома� збуњено� новонасталом� ситуацијом,�
а�питање�„каква�је�ово�школа“�чинило�је�окосницу�
њиховог�субјективног�доживљаја�наставе�од�почет-
ка�увођења�ТВ�учионица.�Највећа� замерка�коју� су�
психолози�упутили�просветним�властима�тицала�се�
нашег�закључка�да�је�школа�негирала�драстично�из-
мењену�реалност�у�којој�живимо,�јер�се�нико�преко�
малог�екрана�ђацима�није�обратио�са�објашњењем�
шта�се�то�десило�планети,�нити�је�покушао�да�са�де-

цом�комуницира�о�њиховим�страховима�у�погледу�
пандемије.�Истраживање�такође�говори�да�је�панде-
мија�била� „слепа“�на�разлике�међу�децом�–�преко�
70�одсто�ђака�у�школама�за�ученике�са�сметњама�у�
развоју�и�инвалидитетом�није�било�укључено�у�ТВ�
наставу,�а�готово�половина�њих�није�била�у�интерак-
цији�са�наставницима�путем�онлајн�платформи�или�
уз�помоћ�дигиталних�„алата“.�Ромска�деца�школског�
узраста�која�живе�у�594�ромска�неформална�насеља�
широм� Србије� због� изузетно� лошег� материјалног�
стања�породице�немају�телефоне,�интернет�или�те-
левизију,�па�су�они�са�великим�тешкоћама�пратили�
наставу“,�упозорила�је�др�Драгица�Павловић�Бабић.�

Анализирајући�искуства�родитеља�са�наставом�
на�даљину�у�првој�години�пандемије,�научна�сарад-
ница�Института�педагошка�истраживања�у�Београ-
ду�др�Смиљана�Јошић�дошла�је�до�закључка�да�су�
терет�онлајн�наставе�углавном�поднеле�мајке,�а�но-
вонасталу�ситуацију�додатно�је�отежавала�чињени-
ца�да�је�свега�40�одсто�оба�родитеља�радило�од�куће�
–�у�свакој�седмој�породици�оба�родитеља�морала�су�

да�иду�на�посао,�а�у�40�одсто�породица�само�
један�родитељ�је�остајао�са�дететом�код�куће,�
док�је�други�имао�радну�обавезу.�

„Очекивано,�са�новонасталом�ситуацијом�
најлакше�су�изашли�на�крај�родитељи�млађе�
деце.� Чак� 80� одсто� родитеља� деце� нижег�
школског� узраста� успело� је� да� успостави�
свакодневну� рутину� код� млађих� ученика� –�
устајање,� доручак,� праћење� онлајн� наставе,�
израда�домаћих�задатака...�Са�тим�„задатком“�
успешно� се� носило� 71� одсто� родитеља� деце�
старијих� разреда� основне� школе� и� свега� 52�
процента�родитеља� средњошколаца.�Са�дру-
ге� стране,� ђаци� у� нижим� разредима� имали�
су� мање� дигиталних� средстава� за� рад,� па� је�
чак� 54� одсто� родитеља� деце� нижих� разреда�

морало�да�дели�свој�компјутер�или�таблет�са�дете-
том,�у�поређењу�са�свега�десет�процената�родитеља�
средњошколаца“,�закључила�је�она.

Иако� је� плагирање,� лагање,� фалсификовање� и�
варање�ученика�на�испитима�постојало�и�пре�панде-
мије�ковида�19,�наставници�широм�света�врло�брзо�
су�се�суочили�са�озбиљним�педагошким�проблемом�
–�како�да�изађу�на�крај�са�нечеститим�понашањем�и�
„високотехнолошким�варањем“�ученика�у�новонас-
талим� околностима� у� којима� нису�могли� да� испи-
тују�уживо.�Истраживање�професорке�психологије�
на� Филолошком� факултету� у� Београду� Добринке�
Кузмановић�на�узорку�од�50�наставника�и�50�учени-
ка�из�основних�и�средњих�школа�14�градова�Србије�
показало�је�да�је�за�време�онлајн�наставе�било�много�
више�преписивања�и�варања�приликом�испитивања.�
Чак�се�и�одлични�ђаци�нису�либили�да�варају�при-
ликом� одговарања,� а� неретко� су� и� родитељи� били�
„саучесници“.�

� Катарина�Ђорђевић

СИМПОЗИЈУМ „КОВИД 19 КАО ТЕСТ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА:  
ОДГОВОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА НА ПРОМЕЊЕНЕ УСЛОВЕ ШКОЛОВАЊА“

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ НА ОБРАЗОВАЊЕ ЂАКА И СТУДЕНАТА

Пандемију� коронавируса� систем�
социјалне� заштите� у� нашој� земљи�
дочекао�је�са�мањком�запослених,�по-
већаним� обимом� посла,� недостатком�
ресурса�у�заједници�и�лошим�имиџом�
у�јавности.�Многе�установе�социјалне�
заштите� биле� су� ангажоване� 24� часа�
дневно,�седам�дана�у�недељи,�а�велики�
број� запослених� у� домовима� за� старе�
или�установама�социјалне�заштите�од-
лазио�је�у�четрнаестодневни�или�једно-
месечни�превентивни�карантин,�зајед-
но�са�својим�штићеницима,�како�би�се�
спречило�да�вирус�продре�у�домове�где�
се� налазе� најрањивији.�Ипак,� истраживање� спро-
ведено�у�другој�години�корона-кризе�на�узорку�од�
1.267� запослених� у� систему� социјалне� заштите�
показало�је�да�је�готово�сваки�десети�изгубио�свог�
колегу�због�ковида�19,�а�бројке�такође�говоре�да�је�
скоро�40�процента�запослених�у�овом�сектору�било�
заражено�вирусом�корона,�истакнуто�је�на�симпо-
зијуму�под�називом�„Добробит�запослених�у�сис-
тему�социјалне�заштите�током�трајања�пандемије�
ковид�19“.��

„Желели�смо�да�испитамо�четири�важна�пока-
затеља� психолошког� добростања� у� другој� години�
пандемије�код�различитих�група�запослених�у�сис-
тему�социјалне�заштите�–�синдром�професионал-
ног�сагоревања,�задовољство�послом,�субјективног�

осећаја� благостања� и� задовољство� социјалном�
подршком.� Узорак� је� чинило� 1.267� запослених,�
старости�од�20�до�72�године�из�89�општина�Србије�
–� половина�њих�радила� је� у� центру� за� социјални�
рад,�26�одсто�у�домским�одељењима�при�центру�за�
социјални�рад�и�свим�врстама��домског�смештаја,�
петина� је� пружала� различите� врсте� услуга� у�
заједници� (помоћ� у� кући,� становање� уз� подрш-
ку),� пет� одсто� у� центрима� за� породични� смештај�
и�усвојење,�а�један�проценат�у�центру�за�заштиту�
жртава�трговине�људима.�Очекивано,�код�скоро�по-
ловине�испитаника�детектовани�су�високи�скоро-
ви� емоционалне� исцрпљености,� а� запослени� који�
раде�у�центрима�за�социјални�рад�и�установама�за�
смештај� корисника� су� емоционално�исцрпљенији�
у�односу�на�своје�колеге�запослене�у�другим�сек-

торима�социјалне� заштите“,�навела� је�
Ивана� Јакшић,� доцент� на� Факултету�
политичких�наука.�

Који�су�били�доминантни�изазови�
са� којима� су� се� суочавали� запослени�
у� систему� социјалне� заштите� током�
пандемије� коронавируса?� Аутори� ове�
студије�дошли�су�до�закључка�да�су�се�
радници�у�центрима�за�социјални�рад�
углавном� суочавали� су� недовољним�
бројем� запослених,� отежаним� пру-
жањем�услуга,�недостатком�непосред-
ног�контакта�са�корисницима�и�бригом�
о�оболелим�колегама.�Запослени�у�ус-

тановама�за�смештај�корисника�пре�свега�су�се�жа-
лили�на�замор�–�што�је�и�разумљиво�ако�се�има�на�
уму�да�су�многи�остајали�са�својим�штићеницима�
у�карантину�и�по�две�недеље.�Они�су�се�жалили�и�
због�недостатка�заштитне�опреме�и�неодговарајуће�
организације� посла� и� готово� свакодневно� суоча-
вали� са� протестима� штићеника� којима� су� биле�
забрањене�посете�и�излазак�из�дома.

Истражујући� како� су� се� запослени� у� сектору�
социјалне�заштите�носили�са�пандемијском�реал-
ношћу,� професорка� на�Филозофском�факултету� у�
Београду�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић�дошла�је�
до� закључка�да�су�они�углавном�користили�адап-
тивне�стратегије�усмерене�на�решавање�проблема,�
као� и� интрапсихичке� стратегије� усмерене� на� зау-

СИМПОЗИЈУМ „ДОБРОБИТ ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ТОКОМ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19“

МАЊАК ЗАПОСЛЕНИХ, ВИШАК ПОСЛА И НЕДОСТАТАК РЕСУРСА У ЗАЈЕДНИЦИ
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зимање� позитивног� става,� прихватање� ситуације�
и�одржавање�наде,�а�понекад�и�редукцију�негатив-
них�осећања�путем�хумора�или�вентилације�неза-
довољства.� Социјалну� и� емоционалну� подршку�
запослени�су�више�добијали�од�породице�и�прија-
теља,�него�од�колега.�У�мањој�мери�су�се�окретали�
вери�и�ређе�су�се�ослањали�на�маладаптивне,�избе-
гавајуће�стратегије�превладавања.������

„Треба�истаћи�да�„станари“�старачких�домова�
иначе� спадају� у� најризичнију� групу� штићеника�
социјалне�заштите,�а�како�је�на�почетку�пандемије�
вирус�короне�„ушао“�у�бројне�домове�у�иностран-
ству�и�изазвао�велику�смртност,�наши�званичници�

били� су� заплашени� „италијанским“� сценаријом�и�
строго�забранили�посете�и�пријем�нових�штићени-
ка,�а�у�многим�домовима�запослени�су�били�у�дво-
недељном�карантину�и�остављали�своје�породице�
са�страхом�да�их�никад�више�неће�видети,�што�је�
био�огроман�психички�притисак.�Мени�је�остао�у�
памћењу�један�директор�који�је�57�дана�био�у�ка-
рантину�са�својим�штићеницима,�а�неки�су�толико�
тешко�поднели�раздвојеност�од�својих�најмилијих,�
да�се�то�одразило�и�на�њихово�психофизичко�здра-
вље,�иако�нису�добили�ковид“,�истакла�је�др�Тама-
ра�Џамоња�Игњатовић.

Илуструјући� величину� стресогености� рада� у�

систему� социјалне� заштите,� професор� на� Факул-
тету� политичких� наука� др� Зоран� Весић� истакао�
је�резултати�секвенцијалне�студије�која� је�мерила�
степен� професионалног� „изгарања“� запослених�
–�непосредно�пре�пандемије�ковида�19�и�у�другој�
години�корона-кризе,�показују�да�су�скорови�емо-
циналне� исцрпљености� запослених� били� готово�
потпуно� идентични.� Тумачећи� чињеницу� да� се�
професионално�„сагоревање“�запослених�није�по-
већало� током�пандемије,� он� је� нагласио� да� они�и�
у�редовном�стању�раде�у�ванредним�околностима,�
јер�имају�константни�мањак�запослених�и�повећа-
ни�обим�посла.��� Катарина�Ђорђевић�

Округли�сто�под�називом�„Изазови�у�раду�пси-
холога�у�школама�у�току�пандемије�и�пост-
пандемије“�одржан� је�другог�дана�70.�Кон-

греса�психолога,�у�четвртак,�26.�маја�2022.�године.�
Учеснице� и� водитељ� округлог� стола� –�њих� седам,�
осврнуле� су� се�на� захтеван�период�који� је�иза�нас,�
преносећи�искуства�и�изазове,�са�идејом�да�се�спрам�
тих�искустава,�постави�оквир�за�пост-ковид�период�
и�измењен�oбразовно�васпитни�контекст�за�рад�свих�
учесника�школског�живота.�Основни�циљ�био�је�да�
се� пружи� искуствени� приказ� домена� радног� анга-
жовања� психолога,� перспектива� професионалних�
активности� и� приоритетних�функција,� али� и� да� се�
сумирају� предлози� начина� организовања� и� реорга-
низовања,�уз�акценат�на�ментално�здравље�и�прак-
тична�знања�и�вештине,�применљивим�у�наредном�
периоду.�

Водитељ�Александра� Стевановић� из� Пете� еко-
номске�школе�„Раковица“�у�Београду�увела�је�при-
сутне�у�тему,�појашњавајући�циљеве�и�основну�ди-
рекцију� о� којој� ће� говорити.� Колегиница� Љиљана�
Игњатовић,�из�ОШ�„Душан�Јерковић�Уча“�је�гово-
рила�о�раду�са�основцима�и�илустровала�примерима�
своје�искуство.�Основни�утисак�био�је�да�су�„диги-
тални� урођеници“� у� почетку� такође� прошли� кроз�
стање�шока�и�да� је� свима�било�потребно�време� за�
адаптацију�на�нове�облике�и�услове�рада,�али�да�су�
се�ипак�боље�у�томе�сналазили�од�„дошљака“.�На-
рочито�је�захтеван�био�рад�на�подршци�ученицима�
који�уче�по�ИОП-у.�У�актуелној�школској�години�код�
свих�учесника�васпитно�образовног�рада�доминира-
ла�је�потреба�за�повратком�из�виртуелног�у�реални�
свет�и�потреба�за�дружењем.�Вентил,�односно�додат-
на� подршка� ученицима� била� је� реализација� разли-
читих�пројектних�и�ваннаставних�активности,�што�
је�утицало�на�подизање�опште�атмосфере�у�школи,�
смањење�насиља�и�општи�осећај�задовољства�у�це-
лој� установи.� Психолог� Геодетске� техничке�школе�
Ружица�Петровић�Гашевић�приказала�је�перспекти-
ву�рада�са�средњошколцима,�уз�специфичности�које�
су�део�развојног�периода�адолесцената.�Осврнула�се�
на�изазове�са�којима�се�суочила�–�интензивне�(и�не-
здраве)�емоције�и�понашање�ученика�током�онлајн/
комбиноване�наставе,�пад�мотивације�ученика,�пре-
високе�захтеви�и�несклад�„система”�са�потребом�за�
усвајањем� „нових� вештина”,� већи� број� ученика� са�
проблемима�и�потребом�за�пружањем�подршке,�као�
и�недостатак� времена�да� се� испуне� сви� захтеви.�С�
друге�стране�су�добити�онлајн�периода�–�платформе�
у�оквиру�којих�се�одвијају�активности,�лакша�орга-
низација�онлајн�подршке�и,�можда�најважније,�свест�
о� потреби�развијања� компетенција.�Посебно� је� ис-
такла�додатне,�а�подржавајуће�активности,�реализо-
ване�у�школи�и�преко�онлајн�платформи�за�ученике,�
као�што� су�Гугл�учионице� за�подршку�ученицима,�
ваннаставне�онлајн�активности,�такмичења,�секције,�
конкурси...�

Излагање� психолога� Друге� економске� школе�

Радмиле�Симијоновић,�односило�се�на�област�рада�
са�наставницима�–�у�смислу�подршке�у�реализацији�
наставе�и�ваннаставних�активности,�процесу�само-
вредновања�и�стручног�усавршавања.�Она�је�сарађи-
вала�са�наставницима�у�пружању�додатне�образовне�
подршке,�праћењу�оптерећености�ученика,�мотива-
ције�за�учење,�напредовања�у�учењу�и�вредновању�
ученичких�постигнућа.�Израђивала�је�материјале�из�
области�васпитног�рада�са�ученицима,�организовала�
вебинаре�и�радионице�и�сарађивала�са�наставници-
ма� у� одабиру� ученика� за� ваннаставне� активности.�
Решавање�уочених�тешкоћа�у�погледу�формативног�
оцењивања,�припреме�и�индивидуализације�наставе�
подстакнуто�је��организовањем�обука�за�наставнике,�
мапирањем�примера�добре�праксе�и�њиховом��про-
моцијом�кроз�хоризонтално�учење.�

Зорица�Панић,�психолог�Десете�гимназије�„Ми-
хајло�Пупин“,�осветлила�је�део�ангажовања�психоло-
га�у�оквиру�менталне�хигијене,�на�начине�који�су�у�
тренуцима�пандемије�били�могући�и�адекватни.�Нас-
тавницима�је�значила�подршка�у�виду�прве�помоћи,�
најчешће�у�онлајн�разговорима,�а�било�је�важно�ос-
вестити�сложеност�тренутка�и�природу�реакције�на�
пандемију�свих�нас�–�на�шта�да�обрате�пажњу,�а�шта�
су�приоритети.�Део�активности�психолога�се�одно-
сио�на�превенцију,�а�део�на�едукацију�и�саветовање.�
Навела�је�пример�интерактивних�предавања�са�еле-
ментима� радионичарског� рада� (непосредно� и/или�
онлајн)�на�тему�стреса,�реакција�на�стрес�и�превла-
давања�стреса.�Добити�су�биле�делом�неочекиване,�
јер�је�реакција�наставника�била�врло�позитивна,�а�у�
активности�су�се�ланчано�укључивали�и�они�који�у�
почетку�нису�имали�поверења,�нити�били�заинтере-
совани� за� било�шта�што� психолошка� служба� нуди�
(„неверне�Томе“).�

Приказ�измена�у�раду�са�родитељима�током�пре-
тходног�периода� је�дала�колегиница�Биљана�Миха-
иловић�из�ОШ�„Јован�Ристић“.�У�почетку�je�кључно�
било�бавити�се�питањем�резилијентности.�Даљи�фо-
кус�рада�са�родитељима�је�био�на�протективним�фак-
торима�(породична�хармонија�и�стабилност,�однос�са�
старијима,� породичне� норме,� мрежа� подршке,� при-
падност,� вредности,� признавање� успеха).� Основни�

циљ�подршке�породици�је�било�превазилажење�ри-
зичних�фактора� (насиље,�контрола,�топлина,�тешки�
догађаји�–�смрт�блиских,�губитак�посла...).�Колегини-
ца�је�истакла�вечиту�замку�рада�психолога:�наћи�меру�
између�теоријских�знања�и�„практичних“�савета,�уз�
закључке�о�корисности�искуства�са�СОС�телефона,�
важности� постављања� граница� родитељима,� као� и�
да�је�слушање�најважнији�део�(телефонског)�савето-
вања.�Јасно�су�се�искристалисали�васпитни�стилови�
родитеља,� као� и� стратегије� за� превазилажење� теш-
коћа.�Суштина�је�да�кад�родитеље�посматрате�као�са-
раднике�са�јасном�поделом�задужења�–�имате�добре�
ефекте�и�конструктивно�подељену�одговорност.�

Након�што� је� је� истакла� кључне�моменте� рада�
психолога� током� ковид� периода� (пружање� психо-
социјалне�подршке�ученицима,�превенција�ментал-
ног� здравља,� потреба� за� унапређивањем� наставе�
и� учења� и� појачавање� рада� у� домену� инклузивног�
образовања),� психолог� Марина� Надејин� Симић� је�
истакла�да�последице�тек�очекујемо�и�то�пре�свега�
у� домену� образовних� постигнућа� ученика,� нивоа�
академских�и�дигиталних� вештина,� социјализације�
ученика,�њиховог�менталног�здравља�и�пораста�на-
сиља.�Основни�циљеви�у�периоду�пред�нама�морају�
бити�професионални�одговор�на�динамичне�конти-
нуиране�промене,�преиспитивање�и�прилагођавање�
курикулума�периоду�транзиције�са�ковид�на�нон-ко-
вид�образовање,�преиспитивање�приоритета�профе-
сионалних�улога�психолога�у�промењеним�условима�
рада.�Психолози�су�препознати�као�ресурс�подршке�
осталим�субјектима�образовног�система,�због�чега�је�
нужна�реорганизација:� потребни� су� тимови�психо-
лога,�умрежавање�психолога,�заједнички�ресурси,�уз�
креирање�група�подршке�и�реализацију�едукативно-
искуствених�радионица.

Присутне�колеге�су�врло�позитивно�оцениле�ок-
ругли� сто,� комуникацију� излагача� и� ток� излагања,�
док�су�излагачи�изразили�задовољство�међусобном�
сарадњом�током�припреме�за�конгрес,�уз�очекивање�
да�ће�бити�још�лепих�прилика�за�сарадњу�и�актив-
ности�и�убудуће.

Александра�Стојановић
Пета�економска�школа�„Раковица“
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психолошке новине ЈУН 2022.

Сања�Татић�Јаневски�и�Елеонора�
Влаховић�су�још�у�студентским�
данима� схватиле� да� их,� осим�

љубави�према�психологији,�повезује�и�
наклоност� према� уметности,� односно�
изради� уникатног� накита.� Тај� таленат�
препознала� је� и� једна� наша� уметница�
која�је�деведесетих�година�емигрирала�
за�Канаду�и�на�сурчинском�аеродрому�
се� са� Сањом� и� Елеонором� опростила�
речима� „А� сад� ви� наставите� тамо� где�
сам� ја� стала“.� Иако� су� мислиле� да� је�
са�њеним�одласком�стављена�тачка�на�
њихову� уметничку� каријеру,� живот� је�
имао�другачије�планове�за�њих...�Уско-
ро� су� им� се� јавили�пријатељи�из� ино-
странства�и�рекли�да�долазе�у�Београд,�
а�Сања�и�Елеонора�су�схватиле�да�им�је,�
поред�добре�воље�да�угосте�пријатеље�
и�буду�добри�домаћини,�потребан�и�но-
вац�за�то�гостопримство.�Поново�су�„засукале�рука-
ве“�и�почеле�да�праве�накит�кога�су�представиле�на�
„Авала�фесту“,� а�потом�биле�пријатно�изненађене�
чињеницом�да�су�посетиоци�омиљеног�београдског�
излетишта�купили�све�наруквице,�огрлице�и�минђу-
ше�које�су�биле�изложене�на�њиховом�штанду.�Тако�
су�дошле�до�закључка�да�им�је�„суђено“�да�се�поред�
психологије� баве� још� једним�уметничким�послом,�
па�у�креативној�радионици�„ЕлСа“�већ�дуже�време�
креирају� уникатан� накит,� мараме,� торбе� и� остале�
модне�аксесоаре.������

„Имамо�листу� од� 160�познаника� који�на� сваку�
нашу� изложбу� позову� своје� пријатеље� и� онда� сви�
заједно�уживамо�у�дружењу�и�размени�креативних�
идеја.�Ја�свима�саветујем�да�нешто�праве��рукама�и�
баве�се�уметношћу,�јер�креативни�рад�невероватно�
опушта�и�релаксира.�Док�нисмо�почеле�да�произво-
димо�накит,� нисмо�ни� знале� колико� је�људи� заин-
тересовано�за�такав�производ“,�истакла�је�Елеонора�
Влаховић,�додајући�да�је�изложба�накита�у�„Дорћол�
плацу“� била� једна� од� најуспешнијих� и� најпосеће-
нијих�које�су�имале.����

Сања�и�Елеонора�биле�су�прве�колегинице�које�
су�представиле�своје�стваралаштво�на�„Вечери�тале-
ната“�на�овогодишњем�Конгресу�психолога�Србије,�
чији�је�идејни�творац�и�креативни�организатор�била�
директорка�Центра�за�примењену�психологију�Сне-
жана�Милутиновић.�Знајући�да�се�у�многим�психо-
лозима�крију�таленти�за�писање,�певање,�играње�и�
уметност�и�да�неки�од�њих�у�слободно�време�праве�

оригинални�накит,�сликају�аквареле�и�израђују�грн-
чарију,�пишу�поезију,�прозу�и�аформизме,�одлучила�
је�да�на�овогодишњем�скупу�психолога�по�први�пут�
организује� промоцију� талената,� надајући� се� да� ће�
оно�прерасти�у�традицију.�Њена�процена�да�ће�пси-
холози�желети�да�се�упознају�са�уметничким�ства-
ралаштвом�својих�колега�била�је�потпуно�исправна,�
а�сала�у�којој�се�одржавало�„Вече�талената“�била�је�
попуњена�готово�до�последњег�места�и�посећена�у�
истој�мери�као�и�пленарна�предавања.�Аплаудира-
ући�најхрабријим�колегама�који�су�се�одлучили�да�
први� „пробију� лед“� и� јавно� покажу� своје� таленте,�
као� и� онима� који� су� на� њен� наговор� пристали� да�
своје� уметничко� ствараштво� представе� колегама,�
Снежана�Милутиновић� је�изразила�наду�да�ће�ове�
вечери�постати�традиција�Конгреса�психолога�Ср-
бије.

Представљајући� своје� књижевно� стваралаш-
тво�др�Славица�Максић�са�Института�за�педагошка�
истраживања� духовито� је� прокоментарисала� да� је�
почела�да�пише�поезију�и�прозу,�јер�јој�је�досадило�
писање�научних�радова.�Иако�је�у�гимназији�често�
добијала�књижевне�награде,�писаној�речи�одлучила�
је�да�се�врати�тек�пре�неколико�година�–�објавила�је�
књигу�афоризама�„Од�лука�до�стреле“,�а�у�штампи�
се�тренутно�налази�и�њена�збирка�кратких�прича.�Са�
колегама�је�поделила�и�пар�афоризама�који�се�налазе�
међу�страницама�њене�књиге:�

„Африка�долази�у�Европу.�По�своје“
„Био�је�посебан�док�није�постао�случај“�
„Није�могуће,�али�је�реално“.������

И�председница�Друштва�психолога�
Србије� др�Тамара�Џамоња�Игњатовић�
негује�уметнички�део�свог�бића�још�од�
студентских�дана,�а�у�годинама�које�су�
уследиле� након� дипломирања� на� Фи-
лозофском� факултету� у� Београду,� на�
коме� данас� и� предаје,� она� је� сликала�
аквареле,�израђивала�керамику,�а�потом�
открила� и� кинтсуги� –� јапанску� умет-
ност� поправљања� поломљене� керами-
ке,�помоћу�лака�помешаним�са�златним�
прахом,�која�се�назива�и�„уметност�која�
слави�ожиљке“.�С�обзиром�да�је�грнча-
рију�углавном�правила�у�сопственој�ку-
хињи,�у�шали�каже�да�су�је�њени�кућни�
љубимци�„помогли“�да�открије�кинтсу-
ги,�тако�што�су�неколико�пута�разбили�
грнчарију�коју�је�направила.�

-�Поред�психологије,� цртања� аква-
рела� и� израде� грнчарије,� моја� велика�

љубав�су�животиње,�јер�сам�као�јединица�увек�има-
ла�потребу�да�се�окружујем�са�куцама�и�мацама�и�
стално�сам�удомљавала�напуштене�животиње.�Због�
тога�је�било�потпуно�природно�да�у�једном�тренутку�
направим�сликовницу�за�децу�под�називом�„Њего-
во� величанство�кућни�љубимац“,� заједно� са�Елео-
нором�Влаховић,�испричала� је�др�Тамања�Џамоња�
Игњатовић.�

Психолози� који� су� присуствовали� „Вечери� та-
лената“� били� су� више� него� пријатно� изненађени�
поезијом�Драгане�Стојановић,�која�поред�свог�сва-
кодневног� рада� у� Центру� за� социјални� рад� Земун�
пише�књиге�за�децу�и�песме�за�одрасле.�Драгана�је�
поверила� колегама� да� јој� бављење� књижевношћу�
олакшава�тегобе�свакодневнице,�па�се�не�треба�чу-
дити�чињеници�да�је�пет�година�водила�књижевне�
сусрете�намењене�деци�у�основним�школама.����

„Вече�талената“�не�би�било�потпуно�да�га�нису�
улепшале� психолози� Слађана� Луковић� и� Луција�
Гојковић� које� су,� на� одушевљење� свих� присутних,�
заплесале� аргентински� танго.� Представљајући� се�
колегама,�Слађана�Луковић� је�истакла�да�ради�као�
асистент� на�Учитељском�факултету� у�Ужицу�и� да�
танго�плеше�већ�осам�година.�Иако�је�танго�у�називу�
једног�популарног�филма�„тужна�мисао�која�се�пле-
ше“,�за�Слађану�је�овај�плес�синоним�за�„место�на�
коме�нема�мисли“.�На�плесном�подијуму�Слађани�се�
придружила�и�млада� колегиница�Луција�Гојковић,�
која�је�запослена�на�Клиници�за�психијатрију�ВМА.�
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