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Скоро�петина�младих�у�Ср-
бији� приметила� је� погор-
шање� менталног� здравља�

током�пандемије�коронавируса,� а�
сваки�шести�адолесцент�од�16�до�
17� година� у� нашој� земљи�налази�
се� под� ризиком� од� погоршања�
психичког� здравља,� саопштено�
је� на� конференцији� под� називом�
„Ка� бољем� менталном� здрављу�
адолесцената� и� младих� у� Ср-
бији“,� коју� су� партнерски� орга-
низовали� УНИЦЕФ,� Институт�
за� ментално� здравље� и� четири�
ресорна� министарства� –� омлади-
не�и�спорта,�здравља,�просвете�и�
рада.� Припадници� генерације� на� „раскр-
шћу“� детињства� и� младости� постали� су�
готово�свакодневне�жртве�или�виновници�
насиља,�а�новембар�је�почео�са�трагичним�
вестима� о� самоубиству� двадесетдвого-
дишњег� младића� из� Лакташа,� за� кога� се�
претпоставља� да� је� дигао� руку� на� себе�
због�тога�што�је�снимак�његовог�разговора�
за�посао�на�коме�се�чује�како�му�се�рад-
ници�подсмевају,�освануо�на�друштвеним�
мрежама.�Сличну�судбину�доживела�је�по-
четком�године�и�млада�јутјуберка�Кристи-
на�Кика�Ђукић,�за�коју�се�основано�сумња�
да� је� починила� самоубиство,� јер� је� годи-
нама�водила�мучну�борбу�са�сајбербулин-
гом�–�дигиталним�насиљeм�на�социјалним�
мрежама�које�се�своди�на�увреде,�осуде�и�
критике�пратилаца.�

И�док�се� јавност�у�региону�опрашта-
ла�од�младића�од�Лакташа,� група�учени-
ка�петог�разреда�у�Лесковцу�крвнички� је�
пребила� свог� друга� из� школске� клупе,� а�
овај� случај� само� је� последњи�у�непреки-
нутом� низу� вршњачког� насиља,� чији� су�
виновници� голобради� дечаци� који� нису�
стигли�до�законске�границе�кривичне�од-
говорности� за� почињено� недело.� Видео�
снимак�бруталног�пребијања�тинејџера�по�
правилу�прво�се�шири�преко�друштвених�

мрежа,�да�би�потом�у�првим�минутима�на-
ционалних�дневника�потиснуо�све�вести,�
па�и�оне�о�ученицима�који�доносе�медаље�
са� спортских� или� међународних� олим-
пијада� знања.� У� претходних� седам� годи-
на�троје�тинејџера�одузело�је�себи�живот�
због�суровог�вређања,�понижавања�и�мал-
третирања� својих� вршњака.� Од� насиља�
школских�силеџија,�друштво�није�успело�
да� заштити� четрнаестогодишњег� Алексу�
из�Ниша,� четрнаестогодишњу�Анђелу�из�
Краљева� и� четрнаестогодишњег� Алек-
сандра� из� Новог� Сада.� Резултати� једног�
од� најобимнијих� УНИЦЕФ-ових� истра-
живања� о� насиљу,� које� је� спроведено� у�
оквиру�пројекта�„Школа�без�насиља�–�ка�
сигурном� и� подстицајном� окружењу� за�
децу“�сведоче�да�је�чак�44�одсто�ученика�
било�изложено�вршњачком�насиљу.

Иако� је� вршњачка� агресија� честа� на�
школском� узрасту,� стиче� се� утисак� да� је�
насиље� све� бруталније,� а� да� је� у� свету�
тинејџера� постао� императив� да� се� свака�
туча� сними� и� подели� преко� „Фејсбука“,�
„Инстаграма“�или�„Тиктока“.�Због�тога�се�
и�медији�често�налазе�пред�етичком�диле-
мом�како�треба�да�извештавају�о�феноме-
ну� дигиталног� насиља� –� ако� о� бруталној�
ђачкој� тучи� извештавају� у� националом�
дневнику,�ризикују�да�и�друга�деца�добију�

идеју� да� на� овај� начин� постану�
"популарни"�и�стигну�у�медије,�а�
ако� не� извештавају,� ризикују� да�
буду� оптужени� да� игноришу� ре-
алност.

Да�ли�има�смисла�постављати�
питање� шта� се� то� дешава� са� на-
шом�децом,�ако�знамо�да�је�само�у�
току�протекле�године�пријављено�
26.696� случајева� породичног� на-
сиља,�а�25�жена�убијено�од�стране�
својих� мужева,� браће� или� очева.�
У�првих�десет�месеци�ове�године�
извршен� је� исти� број� фемицида,�
а� најмлађа� жртва� била� је� двого-
дишња�девојчица�коју�је�убио�соп-

ствени�отац.�Има�ли�простора�за�чуђење�и�
згражавање� над� ђачком� агресијом,� ако� у�
Народној�скупштини�Србије�готово�свако-
дневно�гледамо�и�слушамо�ватрене�„дија-
логе“,� који� су� често� на� ивици� физичког�
инцидента?�Иако�се�и�ове� године�Србија�
придружује� глобалној� кампањи� под� на-
зивом�„16�дана�активизма�против�насиља�
над� женама“,� која� почиње� 25.� новембра�
Међународним� даном� борбе� против� на-
сиља�над�женама�и�завршава�10.�децембра�
Међународним�даном�људских�права,�све�
док�насиље�остане�некажњиво,�не�постоји�
нада�да�ће�оно�бити�искорењено.

Иако� нам� је� свакодневница� бремени-
та� лошим� вестима,� коначно� стиже� једна�
добра�вест.�На�Клиници�за�неурологију�и�
психијатрију�за�децу�и�омладину�у�Београ-
ду� отворен� је� први�Центар� за� аутизам� са�
специјализованом�терапијском�собом,�који�
ће�радити�по�принципу�дневне�болнице�у�
оквиру� које� ће� се� обављати� дијагностика�
и�третман�деце�са�аутизмом.�Центар�је�от-
ворен�на�иницијативу�Министарства�здра-
вља�и�у�сарадњи�са�клиником�„Др�Лаза�Ла-
заревић”,� а� радиће� по� највећим� светским�
стандардима�и�пратити�савремене�научне�
доказе��у�дијагностици�и�терапији.

� Катарина�Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА
ТРЕЋА ГОДИНА ПРОЈЕКТА  

„ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА  
У СРБИЈИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈУ ДЕЦУ“

У�оквиру�пројекта� „Премошћавање�дигиталног� јаза� у�Србији� за�најугроженију�
децу“�који�спроводе�Министарство�просвете,�науке�и�технолошког�развоја�и�УНИ-
ЦЕФ�уз�подршку�Европске�уније,�Педагошко�друштво�Србије�и�Друштво�психолога�
учествују�у�организацији�и�реализацији�компоненте�3.2.�пројекта�под�називом�„Пру-
жање�психосоцијалне�подршке�за�најугроженију�децу“.

Пројекат�се�спроводи�трећу�годину�у�тридесет�изабраних�школа�и�десет�општина�
у�Србији.�Реализатори�пројекта�су�стручни�сарадници,�психолози�и�педагози,�који�у�
својим�школама�и�на�општинском�нивоу�организују�различите�активности� за�децу.�
Све�активности�су�усмерене�ка�пружању�психосоцијалне�подршке�деци�и�њиховим�
родитељима� у� развијању� емоционалних� и� социјалних� вештина,� резилијентности� и�
ненасилног�решавања�конфликта.�Једна�од�најважнијих�активности�локалних�тимова�
психолога�и�педагога�је�сензибилисање�свих�релевантних�актера�у�локалној�заједници�
за�важност�превенције�и�неопходност�бриге�о�менталном�здрављу.

Захваљујући�ентузијазму�и�креативности�психолога�и�педагога�у�основним�школа-
ма�широм�Србије,�реализују�се�многе�радионице,�такмичења,�пројекти�ученика�и�из-
ложбе,�које�дугорочно�утичу�на�стварање�школске�атмосфере�као�сигурног�простора�у�
коме�је�свако�дете�прихваћено�и�има�подршку�за�своје�психолошке�потребе.�Планиране�
активности�су�одличан�инструмент�за�стварање�друштвене�и�школске�климе�која�по-
штује�и�штити�основна�права�и�потребе�ученика�што�је�фундаментално�за�промоцију�
менталног�здравља�и�превенцију�осипања�из�школског�система.�У�претходном�пери-
оду�преко�150�психолога�и�педагога�је�унапредило�своја�знања�и�вештине�у�тродневној�
едукацији�о�пружању�индивидуализоване�и�свеобухватне�подршке�подршке�ученици-
ма�и�родитељима�у�кризним�ситуација�у�односу�на�идентификоване�факторе�ризика.�

У�организацији�Друштва�психолога�Србије�и�Педагошког�друштва�у�периоду�од�
2020.�године�реализовано�је�двадесет�вебинара�и�исто�толико�састанака�стручних�са-
радника�из�школа.�Теме�су�пажљиво�биране�у�складу�са�актуелном�ситуацијом�и�пот-
реба�у�школама.�Неке�од�обрађених�тема�су:�ширење�културе�различитости�и�људска�
права�у�школи,�ко�су�све�наши�ученици,�увод�у�ромологију�као�искорак�ка�инклузивној�
школи,�диференцирана�настава�и�даровити�ученици,�социоемоционалне�компетенције�
ученика�као�фактор�унапређивања�школске�прилагођености�и�образовног�постигнућа,�
значај�улоге�наставника�у�развоју�мотивације�ученика,�информациона�писменост�уче-
ника�и�критичко�мишљење...�Друштво�психолога�Србије�изражава�велику�захвалност�
колегама�са�одељења�за�психологију�Филозофског�факултета�у�Београду,�који�су�реа-
лизовали�изузетно�квалитетне�вебинаре,�као�и�свим�осталим�колегиницама�и�колегама�
који�су�нас�подржали�у�реализацији�овог�пројекта.�Снимци�вебинара�и�презентације�
са�састанака�су�постављени�на�ПИР�потал.

ПИР� портал,� односно� Заједница� учења� педагога� и� психолога� успостављена� је�
2020.�године�на�Националном�образовном�порталу.�У�време�ванредног�стања�у�току�
пандемије�коронавируса�његова�основна�функција�била�је�систем�подршке�стручним�
сарадницима�у�школама�у�потпуно�измењеним�условима�рада.�Временом�успоставље-
на�онлајн�платформа�постала�је�драгоцен�ресурс�школским�психолозома�и�педагозима�
за� размену� стручних�материјала,� успостављање�комуникације�и� размену�искустава�
(peer�learning),�припремање�материјала/радионица�за�наставнике,�ученике�и�родитеље.�
Подршку�за�стручне�сараднике�у�настојањима�да�на�што�ефикаснији�и�квалитетнији�
начин�пруже�подршку�наставницима,�ученицима�и�родитељима/старатељима�можете�
наћи�на�адреси:�https://www.portal.edu.rs/pedagozi-i-psiholozi/

1.�и�2.�децембра�2022.�у�оквиру�3.2.�компоненте�пројекта�„Пружање�психосоцијал-
не� подршке� за� најугроженију� децу“� биће� реализована� дводневна� конференција� на�
којој�ће�учествовати�представници�локалних�тимова�психолога�и�педагога�из�општи-
на�Алексинац,�Бор,�Власотинце,�Лесковац,�Обреновац,�Параћин,�Рума,�Смедеревска�
Паланка,�Суботица�и�Сурдулица,�као�и�представници�Министарства�просвете,�науке�
и�технолошког�развоја�и�УНИЦЕФ-а.�Конференција�је�конципирана�као�наставак�про-
моције�употребе�дигиталних�технологија�и�напора�за�превазилажење�дигиталног�јаза�
који�утиче�на�најмаргинализованију�децу,�као�и�изградњи�капацитета�запослених�у�об-
разовању�и�даљег�оснаживања�мрежа�стручњака�и�установа�у�образовању�за�подршку�
ученицима�и�родитељима.

ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА ПСИХОЛОГА
Друштво�психолога�Србије�покренуло�је�иницијативу�формирања�Ре-

гистра� едукација,� обука�и�других�видова� стручног�усавршавања�психо-
лога,�Регистра�психолога�који�држе�обуке�и�Регистра�психолога�који�су�
прошли�неку� обуку.�У� овом�моменту,�ДПС�формира� регистре� додатног�
стручног� усавршавања� својих� чланова� у� области� пружања� психолош-
ке�помоћи,�психолошког�саветовања�и�психотерапије,�а�у�скорије�време��
формираће� регистре�и� других� врста� обука,� као�што� је� додатно� стручно�
усавршавање�из�школске�психологије,�психодијагностике,�неуропсихоло-
гије,�развојне�клиничке�психологије,�форензичке�психологије,�здравстве-
не�психологије,�пословне�психологије...�

Сврха�овакве�евиденције�је�да�се�психолозима�који�су�прошли�разли-
чите�видове�додатног�стручног�усавршавања�доделе�одговарајуће�потврде�
чиме�ће�почети�процес�признавања�различитих�обука�које�припадају�не-
формалном�образовању,�а�које�представљају�важан�облик�увећавања�про-
фесионалних�компетенција�психолога.�Формирање�регистара�представља�
припрему� за� лиценцирање� психолога� након� доношења� новог� Закона� о�
психолошкој�делатности�и�формирања�Коморе�психолога�која�ће,�између�
осталог,� бити� одговорна� за� праћење�формалног� образовања�и� усаврша-
вања�психолога�као�и�за�организовање�и�праћење�и�признавање�континуи-
раног�неформалног�образовања�психолога.�Комисија,�коју�је�именово�Из-
вршни�одбор�ДПС-а,�формираће�критеријуме�за�различите�сертификате�
који�ће�бити�основа�за�касније�специјалне�лиценце.

Осим�припреме�за�лиценцирање�психолога,�намера�формирања�реги-
стара�и�додељивања�сертификата�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�компе-
тенције�за�обављање�психолошке�делатности�кроз�организоване�курсеве,�
обуке�и�едукације.

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

Извршни�одбор�ДПС-а�става�је�да�је�континуирана�едукација�психо-
лога,� како�формална,� тако� и� неформална� од� изузетне� важности� за� пси-
холошку�науку�и�струку�и�да�покретање�овакве�иницијативе�доприноси�
препознавању�и�уважавању�колегиница�и�колега�који�током�своје�профе-
сионалне�каријере�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�по-
пуните�упитник�који�се�односи�на�програм�едукације�који�држите�(циљ,�
трајање,� и� едукатори� који� одржавају� обуку..)� и� који� се� налази� на� сајту�
Друштва�психолога�Србије.�

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

ПОЛОЖАЈ ПСИХОЛОГА И 
ПСИХОЛОГИЈЕ КАО НАУКЕ У СИСТЕМУ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Национална� конференција� у� организацији� Друштва� психолога� и�

Секције� психолога� запослених� у� социјалној� заштити�под�називом� „По-
ложај�психолога�и�психологије�као�науке�у�систему�социјалне�заштите“�
одржаће�се�25.�новембра�у�онлајн�формату,�преко�зума.�У�складу�са�бодов-
ном�листом�услова�за�стицање�бодова�за�обнављање�лиценце,�предавач�на�
националној�конференцији�остварује�15�активних�бодова,�а�слушалац�5�
пасивних�бодова.

Потребно�да�се�заинтерсовани�психолози�из�система�социјалне�заш-
тите�пријаве�на�имејл�адресу:�dusko@dps.org.rs�и�уз�пријаву�доставе�своје�
податке:�име�и�презиме,�ЈМБГ,�назив�установе�у�којој�су�запослени�и�своју�
имејл�адресу�на�коју�желе�да�им�се�пошаље�линк.
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психолошке новинеНОВЕМБАР 2022.

Чак� 17� одсто� младих� у�
Србији� приметило� је�
погоршање� ментал-

ног� здравља� током� пандемије,�
сваки�шести� адолесцент� од� 16�
до� 17� година� у� нашој� земљи�
налази� се� под� ризиком� од� по-
горшања�менталног�здравља,�а�
више�од�петине�њих�на�недељ-
ном�нивоу� пријављује� симпто-
ме� нервозе.� Ово� су� само� неки�
од� података� представљених� на�
конференцији�под�називом�„Ка�
бољем�менталном�здрављу�адо-
лесцената�и�младих�у�Србији“,�
коју�су�партнерски�организова-
ли�УНИЦЕФ,�Институт�за�мен-
тално�здравље�и�четири�ресор-
на� министарства� –� омладине�
и� спорта,� здравља,� просвете� и�
рада.�Циљ�конференције,�која�је�
окупила�домаће�и�међународне�
стручњаке� различитих� профи-
ла,� био� је� унапређење� система�
подршке� младима� у� области�
психосоцијалне�помоћи.�Догађају�су�присуствова-
ли�и�представници�домова�здравља,�школа�и�цен-
тара� за� социјални�рад�из�Крагујевца,�Суботице�и�
Зрењанина�у�којима�се�спроводи�програм�развоја�
услуга� усмерених� на� психосоцијалну� подршку� и�
ментално�здравље�младих.

„Добра�брига�за�ментално�здравље�деце�и�адо-
лесцената� почиње�мобилизацијом� целе� заједнице�
и�изградњом�отпорног�друштва.�Кључни�кораци�су�
јачање� мултисекторског� система� подршке� и� про-
цеса�унутар�постојећих�структура,�као�и�успоста-
вљање�канала�за�упућивање�деце�из�једног�у�други�
систем�заштите�–�примарне�здравствене�заштите,�
социјалне� заштите� и� � образовног� система.� УНИ-
ЦЕФ�је,�као�и�увек,�спреман�да�подржи�Владу�Ср-
бије�да�се�успостави�тај�систем�и�обезбеди�добро�
ментално�здравље�и�благостање�деце,�адолесцента�
и�њихових�родитеља�и�старатеља.�Стигма�и�пред-
расуде�у�вези�са�проблемима�менталног�здравља�су�
свеприсутни,� па� зато� адолесценте� треба� подстак-
нути�да�се�отворе�и�говоре�о�томе�како�се�осећају�
и�да�се�обрате�некоме�за�помоћ�уколико�им�је�по-
моћ� потребна“,� изјавила� је� Дејана� Костадинова,�
директорка�УНИЦЕФ-а�у�Србији�на�отварању�ове�
конференције.�Она� је�том�приликом�подсетила�да�
дечји�фонд�Уједињених�нација,�у�сарадњи�са�Ми-
нистарством�здравља�Србије,�ради�на�развоју�ино-
вативних�начина�за� јачање�и�унапређење�система�
за� заштиту�менталног� здравља� и� психосоцијалну�
подршку�за�добробит�деце�и�младих.

Важност отклањања стигме 
„Најважније� је� да� младе� едукујемо� о� значају�

менталног�здравља�и�утичемо�на�отклањање�стиг-
ме�која�може�довести�до�дискриминације�и�спре-
чавања� деце� и� младих� да� траже� помоћ� стручних�
лица.�Потребно�их� је� охрабрити�да� са� родитељи-
ма,� наставницима� и� стручњацима� за� ментално�
здравље�поделе�оно�о�чему�размишљају�и�оно�што�
осећају.�Важно�је,�пре�свега,�изградити�поверење�и�
успоставити�један�отворен�однос�који�ће�омогући-
ти� искрен� разговор� са� младима� о� проблемима� са�
којима�се�они�суочавају�и�о�томе�како�друштвена�

заједница�може�да�помогне“,�изјавила� је�Славица�
Ђукић�Дејановић,�специјална�саветница�премијер-
ке�и�првог�потпредседника�Владе�Србије.

„Иако�је�важност�промовисања�и�заштите�мен-
талног� здравља� деце� и� адолесцената� очигледна,�
морамо�да�се�позабавимо�и�менталним�здрављем�
друштва� у� целини,� укључујући� и�ментално� здра-
вље� запослених,� припадника� старије� популације,�
жртава�насиља,�као�и�оних�који�живе�са�хроничним�
болестима.�Битно�је�да�наша�подршка�буде�базира-
на�на�научним�сазнањима,�баш�као�што�је�важно�да�
од�заједнице�чујемо�који�су�то�проблеми,�како�би�
могли�да�пружимо�подршку�у�складу�са�тим�увиди-
ма“,�оценио�је�Фабио�Скано,�представник�Светске�
здравствене�организације� за�Србију�и�специјални�
изасланик�регионалног�директора�СЗО�за�Западни�
Балкан.

Презентујући� истраживања� о� менталном�
здрављу�деце�и�адолесцената�у�нашој� земљи,�ди-
ректорка�Института� за� јавно� здравље� „Др�Милан�
Јовановић�Батут“�др�Верица�Јовановић�истакла�је�
да� је� током� 2020.� године� свега� 950�школске� деце�
потражило� помоћ� стручњака� примарне� здравс-
твене� заштите� због� поремећаја� расположења� и�
афективних�поремећаја,�а�годину�дана�касније�еви-
дентирано� је�1.278�оваквих�посета.�Истовремено,�
помоћ� стручњака� у� примарној� здравственој� заш-
тити�због�неуротских,�стесогених�и�соматоформих�
поремећаја�током�2020.�године�потражило�је�2.750�
школске�деце,�а�протекле�године�–�3.280.��

„Ако� имамо� на� уму� да� је� број� одраслих� који�
због� истих� проблема� траже� помоћ� стручњака� у�
примарној�здравственој�заштити�пет�до�шест�пута�
већи,�можемо�претпоставити�да�у�популацији�мла-
дих� једноставно� није� популарно� тражити� помоћ�
због� проблема� са�менталним� здрављем.�Са� друге�
стране,� охрабрује� податак� да� је� самопроцена� за-
довољства� квалитетом� живота� код� младих� веома�
висока�–�на�скали�од�један�до�десет,�девојчице�у�пе-
том�разреду�дају�оцену�9,3�а�дечаци�9.�На�прелазу�у�
средњу�школу,�то�задовољство�код�девојчица�пада�
на�оцену�8,4�а�код�дечака�на�7,7.�Ако�је�судити�пре-
ма�њиховим�исказима,�најчешћи�ментални�пробле-
ми�које�муче�наше�ђаке�су�нервоза,�раздражљивост,�

лоше� расположење� и� потиш-
теност“,� истакла� је� др� Верица�
Јовановић.

Емоционална  
подршка породице
Она� је� навела� да� резултати�

истраживања� понашања� деце�
школског�узраста�у�Србији�по-
казују� да� се� 75� одсто� ученика�
петог� и� осмог� разреда� основ-
не,�као�и�првог�разреда�средње�
школе�слаже�са�тврдњом�да�од�
породице� добија� емоционал-
ну�подршку,�67�процената�њих�
каже�да�је�већина�ученика�у�њи-
ховом�разреду�пријатељски�рас-
положена�и�жели�да�им�помог-
не,� 74�одсто�њих�сматра�да�их�
професори� прихватају� таквим�
какви�јесу,�а�свега�17�процена-
та� ђака� сматра� да� им� школске�
обавезе� представљају� велико�
оптерећење.� Подаци� изведени�
из� Европског� школског� истра-

живања�о�употреби�лекова�без�рецепта� говоре�да�
у�нашој�земљи�7,5�одсто�адолесцената�конзумира�
ове�медикаменте,�док�психоактивне�супстанце�ко-
ристи�око�осам�процената�шеснаестодишњака.�����

„На�свима�нама�који�желимо�да�дамо�допри-
нос�области�менталног�здравља,�јесте�да�се�пот-
рудимо� да� чујемо� наше� младе,� заједно� нађемо�
прави�пут�и�изградимо�квалитетну�мрежу�подрш-
ке,� помогнемо� родитељима� и� утичемо� на� раз-
вој� емпатије� од� малих� ногу� код� деце.� Због� тога�
наша�кампања�и�поставља�питање�„Како�си,�али�
стварно?“.�Можда�нећемо�одмах�добити�потпуно�
искрен�одговор�на�ово�питање,�али�је�од�великог�
значаја� да� не� заборавимо� да� га� поновимо� сле-
дећом�приликом”,�изјавила�је�Милица�Вељковић,�
чланица�УНИЦЕФ-ове�групе�младих�за�подршку�
менталном�здрављу.

Како� је�речено�на�конференцији,�у�Национал-
ном�програму�заштите�менталног�здравља�у�Репу-
блици�Србији�за�период�2019-2026.�године,�истиче�
се� неопходност� унапређења� менталног� здравља�
посебно� осетљивих� група� као� што� су� млади.� У�
склопу� њега,� Министарство� здравља� Републи-
ке� Србије� у� сарадњи� са� УНИЦЕФ-ом� у� Србији�
ради� на� развоју� иновативних� начина� за� јачање� и�
унапређење� система� за� заштиту� менталног� здра-
вља� и� психосоцијалну� подршку� за� добробит� ове�
групе�грађана.�Свеукупни�напори�усмерени�су�ка�
развоју� свести� о� хигијени� менталног� здравља� и�
јачању� капацитета� стручњака� за� рано� откривање�
знакова� поремећаја� и� криза,� пружање� и� праћење�
ефикасности� услуга� заштите� менталног� здравља�
и� психосоцијалне� подршке� младима.� Приоритет�
је� и� побољшање� приступа� различитим� услугама�
прилагођеним� узрасту,� идентификовање� потреба�
за�измену�релевантних�политика.�

Као�резултат�ове�конференције�биће�формира-
на�мрежа�посвећених�професионалаца,�доносила-
ца�одлука�и�младих�који�ће�допринети�даљем� ја-
чању�развоја�система�заштите�менталног�здравља�
и�психосоцијалне�подршке�деци�и�адолесцентима�
у�Србији.

� Катарина�Ђорђевић�

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „КА БОЉЕМ МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ АДОЛЕСЦЕНАТА  
И МЛАДИХ У СРБИЈИ“ 

СКОРО ПЕТИНИ МЛАДИХ ПОГОРШАНО  
МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ
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Обележавање�јубилеја�Катедре�за�психологију�
уприличено�је�19.�и�20.�маја�на�Филозофском�
факултету�у�Косовској�Митровици.�Том�при-

ликом�су�наставници,�сарадници�и�студенти�органи-
зовали�низ�активности�које�су,�између�осталог,�имале�
за�циљ�промоцију�психологије�као�науке�и� струке,�
али� и� указивање� на� значај� очувања� и� унапређења�
менталног� здравља� и� улоге� коју� психолози� у� том�
процесу� имају.� Током� два� дана� обележавања� јуби-
леја,� учесници� и� посетиоци� су� имали� прилике� да�
присуствују� промоцији� Катедре� за� психологију� у�
главној�градској�улици�у�Косовској�Митровици,�која�
је�била�намењена�свим�заинтересованим�суграђани-
ма.�У�оквиру�промоције,�наши�асистенти,�сарадници�
и�студенти�потрудили�су�се�да�кроз�практичне�при-
мере,�кратке�експерименте�и�огледе�прикажу�прак-
тичну�примену�психологије�у�свакодневном�животу.�
Наведене�активности�нарочито�су�биле�интересант-
не�средњошколцима.�

Кроз� активности�у�оквиру�тзв.�Отворених�вра-
та�на�Филозофском�факултету,�настављено� је�даље�
промовисање� психологије� као� науке� и� струке,� где�
су�будући� студенти�психологије,� као�и�њихови�ро-
дитељи�имали�прилике�да�се�упознају�са�начином�и�
условима�студирања.�Том�приликом,�између�осталих�
информација,� сазнали� су� и� да� је� Филозофски� фа-
култет�Универзитета�у�Приштини�са�привременим�
седиштем� у� Косовској� Митровици� високошколска�
установа�са�акредитованим�програмима�на�сва�три�
нивоа�студија�(на�основним�студијама�акредитовано�
је�10�студијских�програма;�на�мастер�студијама�9;�а�
на�докторским�студијама�5�програма).�

Акредитација за докторске студије
Такође,� Филозофски� факултет� Универзитета� у�

Приштини� са� привременим� седиштем� у�Косовској�
Митровици� реакредитован� је� и� за� обављање� науч-
ноистраживачке� делатности� од� стране� Одбора� за�
акредитацију� научноистраживачких� организација.�
Нарочито� је� била� значајна� информација� за� будуће�
студенте� психологије� да� је�Катедра� за� психологију�
Филозофског�факултета�Универзитета�у�Приштини�
са�привременим�седиштем�у�Косовској�Митровици�
добила�акредитацију�за�докторске�академске�студије�
и�да�ће�своју�прву�генерацију,�на�овом�нивоу�студија,�
уписати� на� јесен,� тј.� академске� 2022–2023.� годи-
не.�Наведено�је�значајно�за�будуће�студенте,�јер�им�
омогућава�да,�уколико�желе,�сва�три�нивоа�студија�
психологије�могу�завршити�на�Катедри�за�психоло-

гију� Филозофског� факултета�
Универзитета� у� Приштини� са�
привременим� седиштем� у� Ко-
совској�Митровици.

Други�део�обележавања�ју-
билеја�започет�је�трибином�под�
називом� Сећање� на� проф.� др�
Петра� Костића� и� промоцијом�
тематског� броја� Зборника� ра-
дова.� Један� део� зборника� био�
је�посвећен�радовима�у�којима�
су�се�аутори�бавили�ликом�и�де-
лом�покојног�професора�Петра�
Костића.�Уз�пуно�емоција,�ево-
цирали�смо�успомене�на�драгог�
професора,�али�смо�се�присети-
ли�и�богатог�научноистраживачког�опуса�и�вредних�
научних�резултата�које�је�професор�током�свог�про-
фесионалног�рада�остварио.�Након�тога,�уследила�је�
додела�награде�за�најбољи�мастер�рад.�Награда�„Љу-
бомир�Касагић“�додељује�се�за�најбољи�мастер�рад�
одбрањен�на�Катедри� за� психологију�Филозофског�
факултета�у�Приштини�са�привременим�седиштем�у�
Косовској�Митровици.�Право�на�пријаву�на�конкурс�
за�награду�имали�су�они�кандидати,�који�су�на�овом�
факултету�било�на�oбразовном�или�клиничком�моду-
лу,�одбранили�мастер�рад�у�претходне�две�школске�
године�од�тренутка�расписивања�конкурса.�Универ-
зитет�у�Приштини�са�привременим�седиштем�у�Ко-
совској�Митровици�расписао�је�Конкурс�за�најбољи�
мастер� рад� „Љубомир�Касагић“� 26.� јануара� текуће�
године.

Награђени мастер радови
Трочлана� Комисија� имала� је� задатак� да� оцени�

пријављене�мастер�радове�и�донесе�одлуку�о�мастер�
раду� који� ће� бити�награђен.�Приликом�оцењивања�
радова,�Комисија�је�узела�у�обзир�следеће�критерију-
ме:�оригиналност�избора�и�приступа�теми;�вештине�
у�коришћењу�литературе;�оригиналност�и�квалитет�
примене� метода;� адекватност� и� квалитет� (заснова-
ност)�изведених�закључака�и�допринос�рада�теорији�
и� пракси.� Награђени� студенти� добили� су� писмено�
признање�(похвалницу)�и�адекватну�новчану�награ-
ду.�На�самом�крају�првог�дана�обележавања�јубилеја,�
додељене�су�захвалнице�професорима�коју�су�својим�
преданим� радом� и� вишегодишњим� залагањем�
допринели�успешном�раду�Катедре� за�психологију�
Филозофског�факултета�Универзитета�у�Приштини�

са� привременим� седиштем� у�
Косовској�Митровици.

Други�дан�обележавања�ју-
билеја� Катедре� за� психологију�
започет� је� предавањем� проф.�
др� Владимира� Јовића� на� тему�
Деценија� заједничког� и� новог:�
Шта�сам�научио�подучавајући...�
Студенти,� али� и� остали� заин-
тересовани,�са�пажњом�су�пра-
тили� предавање,� које� је� било�
проткано�и�бројним�примерима�
из�праксе�и�богатим�професио-
налним� искуством� предавача.�
Након�тога,�уследила�је�промо-

ција�међународног�тематског�зборника�Психологија�
катастрофа,�ванредно�стање�и�њихов�ефекат�на�здра-
вље.�Зборник�обилује�радовима�различитих�истра-
живача,� који� су� свако�из� свог� угла� дали�несумњив�
допринос�бољем�разумевању�комплексне�тематике.�
На�разноврсност�тематског�садржаја�зборника�ука-
зује�и�чињеница�да�је�у�зборнику�укупно�17�радова�
аутора�широм�света�(Индија,�Норвешка,�Пољска,�Бу-
гарска,�Словенија,�Босна�и�Херцеговина,�Република�
Северна�Македонија,�Србија).�Радови�су�подељени�
у� три� тематске� целине:� Социоисторијски� аспекти�
катастрофа,� ванредног� стања� и� њихов� ефекат� на�
здравље;�Социоекономски�аспекти�катастрофа�ван-
редног� стања� и� њихов� ефекат� на� здравље;� Психо-
лошки�аспекти�катастрофа,�ванредног�стања�и�њи-
хов�ефекат�на�здравље.�На�самом�крају�другог�дана�
обележавања�јубилеја,�одржана�је�психолошка�ради-
оница�на�тему�„Како�избећи�манипулацију�у�комуни-
кацији�и�остати�ОК“.�Радионица� је�била�намењена�
средњошколцима�и�студентима�који�су�препознали�
значај�рада�на�себи�и�усвајања�неких�нових�вештина�
у�комуникацији.�

Наставници,� сарадници� и� студенти� Катедре� за�
психологију� Филозофског� факултета� Универзитета�
у�Приштини�са�привременим�седиштем�у�Косовској�
Митровици�се�свим�учесницима�и�посетиоцима�зах-
ваљују�на�доласку�и�учествовању�у�активностима�и�
обележавању�значајног�јубилеја,�који�је�не�само�по-
казатељ�успеха,�већ�и�обавеза�да�наставак�рада�буде�
што�успешнији.

Проф.�др�Јелена�Минић
Доц.�др�Миљана�Павићевић

Катедра�за�психологију�Филозофског�факултета�
Универзитета�у�Приштини�са�привременим�седиш-

тем�у�Косовској�Митровици

ИСПРАВКА
У�претходном�броју�„Психолошких�новина“�

у�рубрици�„Ин�мемориам“�која�је�била�посвеће-

на� сећању�на�Радојицу�Бојановића,� грешком� је�
написано�да� је�професор�Бојановић�био�доајен�
инжењерске� психологије,� уместо� психологије�

рада�и�организације.�Извињавамо�се�читаоцима�
„Психолошких�новина“,�као�и�свима�који�су�лич-
но�познавали�професора�Бојановића.�

ВАЖАН ЈУБИЛЕЈ КАТЕДРЕ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ

ЧЕТВРТ ВЕКА ПОСТОЈАЊА 

Од� почетка� 2020.� године� до� септембра� ове�
године� од� зависности� од�игара�на� срећу� у�Ин-
ституту� за� ментално� здравље� лечило� се� oко�
1.000.� пацијената� –� у� том� раздобљу� регистро-
вано� је� 378� нових� пацијената,� а� излечено� их�
је� 186,� саопштено� је� после� састанка� ресорних�
државних�институција�и�приређивача�игара�на�
срећу.

У�саопштењу�је�истакнуто�да�се�ради�„о�је-
диним� званичним� подацима� здравствених� ин-
ституција,�за�разлику�од�нетачних�бројки�зави-
сника�од�игара�на�срећу�којима�се�спекулисало�
у�медијима�у�претходном�периоду“.

Међу�пацијентима�који�затраже�помоћ�у�ле-
чењу� зависности�од�игара�на� срећу,�мушкарци�
су�много� заступљенији�–�у�посматраном�пери-
оду�излечено�је�168�мушкараца,�а�само�12�жена.

Забрињавајуће�је�да�се�у�последње�две�и�по�
године� у� Институт� за� ментално� здравље� због�
зависности� од� коцкања� јавило� шеснаесторо�
деце�узраста�12�до�18�година,�а�излечено�их� је�
шесторо.� За� разлику� од� многих� спекулација� и�
нагађања,�ово�су�једине�егзактне�бројке�када�је�
у�питању�број�оних�који� су� се�лечили�у�нашој�
референтној�установи,�речено�је�на�састанку.

Указано� је� и� да�Специјална� болница� за� бо-

лести�зависности�из�године�у�годину�региструје�
све�већи�број� захтева� за�лечењем�бихејвиорал-
них� зависности,� попут� патолошког� коцкања�
и� клађења,� а� посебно� у� последње� две� године.�
Само� током� ове� године,� у�Дневној� болници� за�
лечење� бихејвиоралних� зависности� лечено� је�
око�200�пацијената�зависних�од�игара�на�срећу.

На�радном�састанку�учествовали�су�предста-
вници�Управе�за�игре�на�срећу,�Специјалне�бол-
нице�за�болести�зависности,�Kлинике�за�болести�
зависности�Института�за�ментално�здравље,�Ин-
ститута�за� јавно�здравље�„Др�Милан�Јовановић�
Батут“�и�Удружења�приређивача�игара�на�срећу.�

ОКО ХИЉАДУ ЗАВИСНИКА У СРБИЈИ ЛЕЧИ СЕ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ
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На� Клиници� за� неурологију� и� пси-
хијатрију�за�децу�и�омладину�у�Бе-
ограду�средином�октобра�отворен�је�

први� Центар� за� аутизам� са� специјализова-
ном� терапијском� собом,� који� ће� радити� по�
принципу�дневне�болнице�у�оквиру�које�ће�
се� обављати� дијагностика� и� третман� деце�
са� аутизмом.� Како� је� приликом� његовог�
отварања�истакла�др�Јелена�Ђорђевић,�в.д.�
директорка�Клинике� за�неурологију�и�пси-
хијатрију�за�децу�и�омладину,�ова�клиника�је�
референтна�установа�за�двадесетчетвороча-
совно�збрињавање�деце�и�младих�са�развој-
ним�неуролошким�и�психијатријским�поре-
мећајима.�Организациони�концепт�клинике�
омогућава� мултидисциплинарни� приступ�
сваком�детету�и�сагледавање�од�стране�пси-
хијатра,� неуролога,� неурофизиолога,� неуропсихо-
лога,� неуроофталмолога,� психолога,� логопеда� и�
соматопеда.�

„Капацитети�клинике�за�хоспитални�третман�у�
овом�тренутку�попуњени�су�око�80�одсто�са�неш-
то�већим�бројем�психијатријских�пацијената.�По-
ред� тога,� клиника� је� препозната� као� један� од� пет�
центара�за�ретке�болести�у�којој�се�активно�у�овом�
тренутку�лечи�око�50�пацијената.�Свакодневно�се�
амбулантно�прегледа�око�100�пацијената,�а�код�от-
прилике�сваког�десетог�детета�се�региструју�изме-
не�у�понашању�које�упућују�на�могући�поремећај�
из�спектра�аутизма.�Поремећаји�из�спектра�аутизма�
подразумевају�широк�дијапазон�клиничких�карак-
теристика� којима� се� описују� сложени� неурораз-
војни�поремећаји�дефинисани�понашањем�детета�

који� почињу� пре� треће� године� живота.� Каракте-
ристични� симптоми� се� дефинишу� кроз� проблеме�
у� остваривању� социјализације� и� комуникације,�
присуством� стереотипних� радњи,� рестриктивних�
интересовања�и�репетитивног�понашања”,�рекла�је�
Јелена�Ђорђевић.

Први�Центар�за�аутизам�у�нашој� земљи�отво-
рен� је� на� иницијативу� Министарства� здравља� и�
у� сарадњи� са� клиником� „Др� Лаза� Лазаревић”,� а�
радиће�по�највећим�светским�стандардима�и�пра-
тити� савремене� научне� доказе� � у� дијагностици� и�
терапији.� Персонализовани� план� третмана� под-
разумева� � сагледавање� сваког� пацијента� и� изра-
ду� персонализованог� плана� лечења� и� працења� са�
реевалуацијом� стања�и� терапијских�интервенција�
на�шест�месеци.�У�иницијалној�фази�фокус�је�био�
на�недијагностикованим�пацијентима,�односно�на�

деци�код�које�постоје�сумње�на�поремећај�из�
спектра�аутизма,�како�би�се�омогућило�рано�
постављање� дијагнозе� и� рана� терапијска�
интервенција.�Дијагностиковани�пацијенти,�
који�већ�имају�постављену�дијагнозу�аути-
зма,�пролазе�реевалуацију�од�стране�мулти-
дисциплинарног�тима�ради�процене�адапти-
билности�и�функционалног�статуса.

„У�оквиру�Центра�за�аутизам�доступна�
су�и�генетска�тестирања�у�оним�случајевима�
у�којима�постоји�сумња�на�могући�генетски�
узрок�овог�поремећаја.�Оно�на�шта�смо�по-
себно�поносни�у�овом�Центру�данас,� јесте�
сензорна� соба� која� представља� специја-
лизовану� терапијску� собу� у� оквиру� које� се�
врши�третман,�односно�стимулација�чула,�а�
са�циљем�да�се�постигне�сензорна�интегра-

ција,� јер� је�познато�да� се�одређени�проблеми�код�
деце�са�аутизмом� јављају�услед�постојања�дисба-
ланса�на�нивоу�сензорне�интеграције.�Такође,�први�
пут�се�уводи�терапија�са�животињама,�ту�ће�бити�
наш�пас�Лаза,�за�емоциону�подршку�овој�деци,�јер�
су� познати� бенефити� које� деца� са� аутизмом�могу�
имати�од�таквог�третмана.�Комплементарна�тера-
пијска�подршка�омогућена�је�кроз�пет�и�хипотера-
пију”,�навела�је�она.

Јелена�Ђорђевић�је�казала�да�клиника�активно�
учествује�у�формирању�регистра�деце�са�аутизмом.�

„Основни� циљ� Центра� је� пружање� највишег�
нивоа�здравствене�заштите�за�ову�осетљиву�попу-
лацију�и�омогућавање�највишег�степена�друштве-
не�интеграције”,�закључила�је�Јелена�Ђорђевић.

� (Танјуг)

Када�је�у�марту�доживела�превремени�порођај�
и� смрт� близнакиња,� које� су� преминуле� због� ин-
фекције� и� екстремне� незрелости� у� седмом� месе-
цу�трудноће,�Душица�Селаковић�помислила��је�да�
је� она� једина� која� се� суочава� са� таквим� ужасним�
болом.�Иако�је�њена�трудноћа�била�тешка�и�висо-
коризична,� ова� тридесетједногодишња�мајка� није�
могла�ни�да�претпоставити�да�ће�њене�девојчице,�
Огњенка�и�Ђурђија,�живети�свега�три�дана.�Упркос�
великом�труду�неонатолога,�девојчице�су�премину-
ле,� а�Душица� је� остала� сама� са� својим�огромним�
болом.� Због� пандемије� коронавируса,� ни� њеном�
супругу� није� било� дозвољено� да� уђе� у� породи-
лиште,� баш�као� ни� свештенику� који� је� девојчице�
крстио,�непосредно�пре�њихове�сахране.�Душици�
нико� није� понудио� ни� помоћ� психолога� иако� је,�
како�сама�каже,�у�породилишту�доживела�два�нерв-
на�слома�–�једину�утеху�пружила�јој�је�лекарка�са�
одељења�неонатологије�и�жене�са�којима�је�делила�
болничку�собу.�У�животу�је�одржала�само�мисао�да�
је�код�куће�чека�двогодишњи�син.

„Не�могу�ни�да�замислим�како� је�женама�које�
су� изгубиле� прво� дете� и� које� се� из� породилишта�
враћају�у�кућу�спремљену�за�дочек�новорођенчади.�
Мени�је�син�помогао�да�пронађем�и�снагу�и�при-
браност,�па�нисам�дозволила�да�родбина�долази�у�
стан�и�плаче�заједно�са�нама,�а�сахрана�девојчица�
организована� је� у� најужем� кругу� породице.�Има-
ли�смо�безрезервно�разумевање�породице�и�прија-
теља,� али� се� дешавало� да� ми� неки� блиски� људи�
кажу�“Ја�не�знам�шта�да�ти�кажем”,�јер�се�никада�
нису�суочили�са�таквом�животном�ситуацијом.�Ја�
сам�била�та�која�је�звала�мајку,�сестре�и�пријатељи-

це,�јер�се�у�процесу�туговања�смењују�разне�фазе�и�
не�можемо�очекивати�од�блиских�људи�да�у�сваком�
моменту�знају�како�се�ми�осећамо�и�да�ли�желимо�
да�разговарамо.�Међутим,�када�сам�на�интернету,�
форумима�и�социјалним�мрежама�почела�да�трагам�
за�искуствима�и�саветима�особа�које�су�доживеле�
смрт�близанаца,�нисам�пронашла�никакве�савете,�а�
сви�резултати�претраге�били�су�на�страним�језици-
ма.�Требало�ми�је�неколико�месеци�да�схватим�да�
се�нашим�женама�мора�омогућити�да�говоре�о�свом�
губитку�и�да�им�се�мора�признати�“право”�на�ту-
говање.�Стекла�сам�утисак�да,�што�је�краћи�живот�
детета,�то�се�мами�даје�мање�“право”�на�бол�–�као�
да�се,�на�емотивној�ваги,�више�“вреднује”�смрт�де-
тета�које�је�живело�две�или�12�година.�Зато�сам�се�
обратила�„Центру�за�маме”�са�идејом�да�оснујемо�
групу�подршке�мамама�које�су�изгубиле�своје�бебе�

и�наишла�на�велико�разумевање�директорке�Јоване�
Ружичић”,�каже�Душица�Селаковић,�која�је�поста-
ла�један�од�администратора�групе�за�подршку,�ос-
новане�на�Светски�дан�сећања�на�губитак�трудноће�
и�беба,�15.�октобра.�

Иако� је�Душица�помислила�да� је� сама�у� свом�
болу�статистика,�нажалост,� говори�супротно�–�од�
60.970�деце,�колико�је�прошле�године�рођено�у�Ср-
бији,�325�је�мртворођено,�а�у�породилишту�је�умр-
ло� још� 77� новорођенчади.� Директорка�Центра� за�
маме�Јована�Ружичић�каже�да�се,�упркос�чињени-
ци�да�сваке�године�око�400�жена�остане�без�својих�
новорођених�беба�због�превременог�порођаја,�ин-
фекција,�здравствених�компликација�или�урођених�
аномалија,�у�нашем�друштву�о�томе�мало�говори.�
Због� тога� је� у� току� Међународног� месеца� свес-
ти�о� губитку� трудноће�и�беба,� основана�Група� за�
подршку�мамама�чијих�беба�више�нема.

„Група� је� затвореног�типа,�налази�се�на�Фејс-
буку�и�отворена�је�за�све�маме�из�земље�и�региона�
које� своја� искуства� могу� да� поделе� и� анонимно.�
Мисија�групе�је�да�учинимо�трагедију�губитка�бебе�
видљивијом�у�друштву,�пружимо�подршку�породи-
цама�које�су�претрпеле�губитак�и�да�заједно,�уз�по-
моћ� стручњака,� потражимо� одговоре� који� су� нам�
потребни.�Поред�пружања�подршке�мамама,�зала-
гаћемо�се�за�системску�подршку�женама�и�породи-
цама� са� искуством� губитка.� Група� ће� бити�место�
разумевања�и�узајамне�подршке�где�маме�могу�да�
напишу�своја�искуства,�поделе�емоције,�недоуми-
це,�питања�и�жеље,�а�наш�циљ�је�да�свака�мама�зна�
да�није�сама�и�једина�у�свом�болу”,�закључује�Јова-
на�Ружичић.� Катарина�Ђорђевић

НА КЛИНИЦИ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

ОТВОРЕН ПРВИ ЦЕНТАР ЗА АУТИЗАМ

КАКО ПОМОЋИ МАМАМА КОЈЕ СУ ИЗГУБИЛЕ СВОЈЕ БЕБЕ
ОКО 400 НОВОРОЂЕНЧАДИ ГОДИШЊЕ УМРЕ ЗБОГ ПРЕВРЕМЕНОГ ПОРОЂАЈА  

ИЛИ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА
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Школски� Еразмус+� тим�ОШ� „Јован� Сте-
рија�Поповић“� из� Београда,� похађао� је�
курс�под�називом�Stimulating�Creativity�

and�Innovation�in�the�Clasroom�у�периоду�од�25.�до�
30.� априла� ове� године.�Курс� је� реализовала� орга-
низација� CREF,� Сесимбра,� Португалија,� под� по-
кровитељством� Еразмус� +� програма� ЕУ.� Садржај�
курса�одговарао�је�теми�пројекта�Подршка�дарови-
тим�ученицима�–�Gifted�up.�Током�курса�чланови�
тима� имали� су� прилику� да� се� упознају� са� разли-
читим� врстама� и� формама� рада� са� ученицима� (у�
току�редовне�наставе�и�рада�са�даровитим�учени-
цима)�употребом�различитих�алата�у�подучавању�
и� учењу,� корисних� и� наставницима� и� ученицима�
у� процесу� учења� и� рада.� Презентација� садржаја�
курса�и�интерне�обуке�које�су�уследиле�након�по-
вратка�са�пројекта�мобилности�довеле�су�до�тога�
да�се�садржајни�део�курса�који�се�односи�на�реали-
зацију�наставе�инкорпорира�и�у�званичну�школску�
документацију,�као�и�у�практичан�рад�наставника�
са�даровитим�ученицима�у�нашој�школи.

Оно� што� је� интересантно� са� тачке� гледишта�
психолога�и�уопште�људи�просветне�струке� јесте�
начин� и� приступ� даровитим� ученицима� у�Порту-
галији.�Док� се�ми� у�Србији� бавимо�интелектуал-
ном�даровитошћу:� од�школске� психометријске� ка�
холистичкој� концепцији,� даровитим� ученицима� у�
основној� и� средњој� школи,� дајемо� могућност� да�

након� идентификације� и� селекције,� кроз� ИОП-
3,� додатну� наставу,� школску� акцелерацију,� рано�
укључивање� у� пројектне� активности� различите�
врсте� а� на� основу� способности,� интересовања� и�
предзнања�ученика,�да�остваре� своје�потенцијале�
у� раном� периоду� и� превазићу� неуспех� на� неким�
другим�пољима,� �дотле�у�Португалији�не�постоји�
ништа�овоме�слично.�

На� питање� постављеном� директору� једне� др-
жавне�школе�у�Лисабону�на�који�начин�врше�иден-

тификацију� даровитих� ученика,� запрепашћено� и�
готово� љутито� одговорио� је:� „Why?!“� Даровити�
ученици� у� Португалији� уче� заједно� са� осталим�
ученицима�по�истим�програмима�без�икаквог�из-
двајања�у�раду�и�ИОП-има�било�које�врсте.�Да�ли�
је�неко�даровит�и�докле�ће�да�напредује�види�се�на�
завршним�испитима�и�ништа�више.�Рад�у�школи�је�
искључиво�пројектног� типа�и�у�хетерогеним�гру-
пама�(5,�6.�и�7.�разред).�У�оквиру�рада�на�пројекту�
сваки�ученик�па�и�даровит�ученик�позиционира�се�
„сам� тамо� где�му� је�место“� и� напредује� на� осно-
ву�својих�способности�без�посебног�подстицаја�са�
стране.�Циљ�учења�у�основној�школи� је� стицање�
основних� знања� и� начина� долажења� до� знања� –�
ништа�више.�„Зашто�би�ученик�у�основној�школи�
морао� да� зна� граматичка� правила� енглеског� јези-
ка?“,�пита�споменути�директор.�Циљ�је,�каже�он,�да�
деца�у�основној�школи�могу�да�се�споразумеју�са�
странцима�на�енглеском�језику�а�за�то�није�потреб-
на�граматика,�а�ако�желе�да�иду�даље�или�студирају�
научиће� и� граматику.�Ко� греши� а� ко� је� праву,� ми�
или�они?�Да�ли�би�наши�ученици�били�успешнији�
ако�би�боље�познавали�алате�доласка�до�знања�или,�
као�до�сада,�да�праве�алате?

„Ко�није�дрво�разумео�прво�па�тек�онда�садио,�
тај�није�ништа�урадио�и�схватиће�кад-�тад�да�не�зна�
шта�је�хлад.“�(Ђорђе�Балашевић)

� Нада�Станков

РАД СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА У ПОРТУГАЛИЈИ 

ЂАЦИ СЕ САМИ ПОЗИЦИОНИРАЈУ ГДЕ ИМ ЈЕ МЕСТО

И�ове�године,�Србија�се�придружује�глобалној�
кампањи�под�називом�„16�дана�активизма�против�
насиља� над� женама“,� која� почиње� 25.� новембра�
Међународним� даном� борбе� против� насиља� над�
женама�и�завршава�се�10.�децембра�Међународним�
даном�људских�права.�У�нашој�земљи�је,�подсећања�
ради,� само� у� току� протекле� године,� пријављено�
26.696�случајева�породичног�насиља,�а�25�жена�је�
убијено�од�стране�својих�мужева,�браће�или�очева.�
У�првих�десет�месеци�ове�године�извршен�је�исти�
број� фемицида,� а� најмлађа� жртва� била� је� двого-
дишња�девојчица�коју�је�убио�сопствени�отац.�

Кампања� „16� дана� активизма� против� насиља�
над�женама�“�обухвата�неколико�важних�датума:�

25. новембар, Међународни дан борбе про-
тив насиља над женама

Овај� датум� проглашен� је� на� првом� састанку�
феминисткиња�Латинске�Америке� и�Kариба� одр-
жаном�у�Боготи�1981.�године.�На�њему�су�жене�го-
вориле�о�породичном�насиљу,�силовањима�и�сек-
суалном�злостављању,�али�и�насиљу�који�трпе�под�
режимима,�укључујући�тортуру�и�насиље�над�по-
литичким�затвореницама.�25.�новембар�је�одабран�
као�дан�сећања�на�сестре�Мирабел�(Патрију,�Ми-
нерву� и� Марију� Тересу)� које� је� брутално� убио�
диктатор�Рафаел�Трухиљо�у�Доминиканској�репу-
блици� 1960.� године.� Вест� о� убиству� сестара�Ми-
рабел,�које�су�биле�активисткиње�и�симбол�отпора�
режиму�Трухиља,�разбеснела�је�народ�и�убрзо�до-
вела�до�пада�Трухиљовог�режима.�Сестре�Мирабел�
постале�су�симбол�националног�и���феминистичког�
отпора.�1999.� године�Уједињене�нације� службено�
су�потврдиле�25.�новембар�као�Међународни�дан�
борбе�против�насиља�над�женама.�

1. децембар - Светски дан борбе против сиде   
Овај� датум� означава� почетак� прве� кампање�

одржане�1988.�године,�која�је�била�усмерена�на�ши-
рењу�свести�о�ХИВ/АИДС-у�и�тражење�подршке�
за�развој�програма�који�су�усмерени�на�превенцију�
ове� болести.� 1.� децембар� је� прилика� да� се� људи�

широм�света�укључе�у�борбу���против�ХИВ,�иска-
жу�подршку�особама�које�живе�са�сидом�и�сете�се�
оних�који�су�умрли�од�ове�болести.�

3. децембар - Међународни дан особа са ин-
валидитетом

Датум�је�проглашен�1992.�године,�резолуцијом�
Генералне� скупштине� Уједињених� нација� 47/3.�
Циљ� обележавања� овог� дана� јесте� да� се� истакне�
потреба�за�унапређењем�права�особа�са�инвалиди-
тетом�у�свим�областима�друштвеног,�економског�и�
културног�живота�и�повећа�свест�о�њиховом�поло-
жају.� Уједињене� нације� су� 2006.� године� усвојила�
Kонвенцију�о�правима�особа�са�инвалидитетом.��

6. децембар - Монтреалски масакр
Овог�датума�обележава�се�годишњица�Монтре-

алског�масакра,� као� сећање� на� 6.� децембар� 1989.�
када�је�двадесетпетогодишњи�Марк�Лепин,�наору-
жан�полуаутоматом�и�ножевима�пуцао�у�28�људи,�
убивши�притом�14�жена�и�ранивши�још�десет�њих�
и� четири� мушкарца,� на� канадском� универзите-
ту�Екол�Политехник.�Масакр� је�започео�тако�што�
је�упао�у�учионицу,�у�којој� је�раздвојио�женске�и�
мушке�студенте.�Уз�повике�да�је�анти-феминиста�и�
да�је�феминизам�уништио�његов�живот,�пуцао�је�у�

свих�девет�жена�у�просторији,�убивши�шест�њих.�
Потом� је� наставио� да� пуца� по� осталим� просто-
ријама�школе,�посебно�циљајући�жене.�Након�из-
вршеног�масакра,�Лепин�је�извршио�самоубиство,�
а�иза�њега� је�остала�опроштајна�порука�у�којој� је�
била�листа�од�19�жена�из�Kвебека,�за�које�је�Лепин�
сматрао� да� су�феминисткиње� и� које� је� вероватно�
планирао�да�убије.�Након�масакра�неколико�мајки�
жртава�покренуло�је�групу�која�се�борила�за�огра-
ничење�закона�о�дозволи�ношења�оружја�и�упозо-
рава�на�континуирано�насиље�над�женама.�

Женске� групе� широм� земље� организовале� су�
јавна�окупљања,�маршеве�и�комеморације.�Иници-
рана�је�подршка�за�образовне�програме�којима�би�
се�стало�на�крај�насиљу�над�женама.�1991.�године�
Kанадска�влада�је�прогласила�6.�децембар�Нацио-
налним�даном�сећања�и�акције�против�насиља�над�
женама.� 1993.� године� организација� под� називом�
Kоалиција�6.� децембра�основала� је�фонд� за�жене�
које�су�покушале�да�се�извуку�из�ситуација�насиља�
и�осигурају�за�себе�и�децу�сигурнију�средину.�1993.�
покренута�је�и�кампања�под�називом�“Нулта�толе-
ранција”� која� је� понудила� мушкарцима� прилику�
да�покажу�солидарност�са�женама�у�борби�против�
насиља..

10. децембар - Међународни дан људских 
права 

Овог�датума�1948.�године�потписана�је�Универ-
зална�декларација�о�људским�правима,�а�владе�ши-
ром�света�признале�су�људска�права�свих�на�"жи-
вот,� слободу�и� сигурност...� без� икаквих� разлика".�
Овај�датум�је�прекретница�у�савременој�историји,�
јер�су�се�нације�света�удружиле�како�би� једном�и�
заувек� стале� на� крај� геноциду�насталом� за� време�
Другог� светског� рата.�Универзална�декларација� о�
људским� правима� један� је� од� првих� значајнијих�
достигнућа�Уједињених�нација�који�као�документ�
представља� основну� филозофију� правно� оба-
везујућих� међународних� инструмената� насталих�
након�1948.�године.� К.�Ђорђевић�
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Модеран� свет� као� динамично� окружење,�
поставља� захтев� за� сталним� професио-
налним� развојем� и� унапређивањем� соп-

ствених� компетeнција.� Ово,� чини� се,� понајвише�
важи� за� професионалце� у� области� образовања�
чији�је�задатак�да�образују�нове�нараштаје.�Вође-
ни� овом� идејом,� чланови� Тима� за� међународне�
пројекте� ОШ� “Васа� Чарапић”� са� Вождовца� су� у�
претходној� години� (октобар� и� новембар)� реали-
зовали� петодневне� посете� школама� у� Шпанији�
и�Аустрији,�како�би�проучили�начин�рада�у�овим�
образовним� системима� и� добили� нова� сазнања� у�
области� примене� игровних� активности� и� ИКТ-а�
у� наставном� процесу.�Ове� посете� реализоване� су�
у� оквиру� Еразмус� пројекта� „Повезани� наставни-
ци�–�боље�школе”.�Партнерске�школе�су�ИЕС�Торе�
Дел�Реј�из�Пиласа�у�Шпанији�и�Мителшуле�2�из�
Воргла�у�Аустрији.�Шпанску�школу�посетио�је�део�
Тима�за�међународне�пројекте�у�саставу:�Драгиша�
Драшковић,�Сузана�Јанковић,�Лазар�Ванић,�а�шко-
лу�у�Аустрији�су�посетили�Бојана�Томић,�Славица�
Митровић,� Мирослав� Миленковић.� Координатор�
пројекта�је�Маја�Хаџић.

Приликом�посете�Шпанији�имали�смо�прилике�
да�видимо�велики�број�игровних�активности�спро-
ведених� са� образовним� циљевима.�
Једно�од�занимљивијих�средстава�која�
су� примењивана� у� наставним� актив-
ностима�је�и�апликација�Пликерс�(енг.�
Plickers).� Ова� апликација� се� користи�
за� прављење� квизова,� који� омогућа-
вају� веома� брзо� и� ефикасно�праћење�
напретка� у� учењу� већег� броја� деце.�
Квиз�направљен�на�веб-сајту�аплика-
ције� пројектује� се� на� платно,� а� уче-
ници� на� питања� одговарају� помоћу�
одређених�картица�које�се�преузимају�
са� сајта� и�штампају.�Посебна� корист�
од�примене�ове�апликације�се�огледа�
у�томе�што�се�одговори�ученика�при-
купљају� помоћу� камере� телефона� на�
ком� је� инсталирана� апликација.� На�
овај�начин�се�одговори�свих�ученика�
добијају�за�неколико�секунди.�Ови�од-
говори�се�региструју�и�могу�се�прегле-
дати�у�реалном�времену,�а�статистика�
одговора� је� доступна� до� месец� дана,�
те�може�бити�добар�основ�за�проверу�

савладаности�одређених�наставних�тема,�као�и�ин-
дивидуалног�напретка�сваког�од�ученика.

Осим�тога,�са�млађим�ученицима�је�коришћена�
апликација�Quivers.�Она� омогућава�проширавање�
реалности� кроз� камеру� телефона� на� којем� је� ин-
сталирана� апликација.� Цртежи� се� преузимају� са�
сајта�и�штампају,�а�на�екрану�телефона�на�којем�је�
укључена�камера�ти�цртежи�добијају�нове�димен-
зије�(нпр.�ерупција�вулкана,�ротација�предмета�на�
цртежу�и�сл.).�

Посебну� пажњу� нам� је� привукло� предавање�
наставнице�математике,�која�је�представила�резул-
тате�свог�истраживања�о�повезаности�мотивације�
за�учење�математике�и�метода�који�се�примењују.�
Закључак�истраживања�да�је�је�слабија�мотивација�
за�учење�повезана�не�са�садржајем�предмета,�већ�са�
уобичајеним�методама�за�подучавање.�Показало�се�
да�су�ученици�били�значајно�више�мотивисани�при�
употреби�игровних�активности�у�настави.�Неки�од�
примера�на�којима�су�успешно�примењене�игровне�
активности�су�увођење�концепата�парности,�симе-
трије,� нагиба,� конвексности� и� конкавности.� Као�
инспирацију� за� осмишљавање� ових� активности�
препоручена�нам�је�литература�Мартина�Гарднера.

Неки� од� занимљивијих� алата� који� су� у� упо-

треби� у� посећеној� аустријској� школи� Genially� и�
Kahoot.�Genially� је� веб-алат,� доступан� је� и� у� бес-
платној� верзији� која� омогућава� да� креирамо� ани-
миране�инфографике,�интерактивне�презентације,�
па�чак�и�међу�ученицима�веома�популарне�“escape�
games”.� Овај� алат� можемо� користити� да� учени-
цима� представимо� садржај� на� забаван� начин� или�
га�они�могу�користити�као�визуелну�помоћ�током�
њихових�усмених�презентација.�Алату�се�присту-
па�путем�веб�адресе�https://genial.ly/.�Регистрација�
(логовање)� се� може� извршити� помоћу� Фејсбука,�
гугл�налога�или�преко�мејла.�Када�се�улогујете�на�
платформу�можете� да� одаберете� неки� од� понуђе-
них� садржаја:� презентације,� инфографике,� игре,�
интерактивне�слике,�видео�презентације,�упутства,�
већ� направљен� материјал� за� едукацију� из� разних�
области� и� � интерактивне� честитке.� Било� који� од�
понуђених�садржаја�има�већ�направљене�наставне�
садржаје�које�можете�користити�у�настави.�

Бесплатна�верзија�нуди�бесплатне�шаблоне�за�
било�који�садржај�да�одаберете,�а�премијум�верзија�
има�додатне�могућности�као�што�су�већи�број�ша-
блона,�offline�преглед,�преузимање�.jpg�i�.pdf�дато-
тека�и�унос�сопствених�.ppt�датотека.�

Kahoot!� представља� платфoрму� која� је� бази-
рана� на� игровним� активностима� по-
моћу� којих� се� учи� и� користи� се� као�
образовна� теххнологија.� Корисници�
платформе�могу�креирати�квизове�са�
питањима�вишеструког�избора�којима�
се�приступа�путем�претраживача�или�
апликације�за�телефон.�

Тим�за�међународне�пројекте�ОШ�
“Васа� Чарапић”� оценио� је� учешће�
у� пројекту� као� веома� значајно,� како�
због� успешне� размене� знања,� тако� и�
због� отварања� канала� комуникације�
за� дуготрајну� сарадњу.� Обим� разме-
не�знања�и�принципа�рада� је�свакако�
већи� у� односу� на� приказано� у� овом�
тексту,� а� овде� су� приказани� неки� од�
алата�који�су�доступни,�а�показали�су�
се�корисним�и�применљивим.

Лазар�Ванић,��
стручни�сарадник-�психолог

Славица�Митровић,��
наставник�технике�и�технологије��

и�педагошки�саветник

Младић�из�Лакташа�који�је�имао�само�22�годи-
не,�одузео�је�себи�живот�након�видео�снимка�који�
је� дељен� на� друштвеним� мрежама,� а� на� којем� је�
исмејан�током�разговора�за�посао.�Психолог�Слађа-
на�Цвјетковић�наглашава�да�младе�особе�не�могу�да�
антиципирају�будућност�као�одрасли,�односно�при-
хвате�како�ће�неке�ствари�проћи.�Они�исмејавање�у�
друштву�доживљавају�као�одбацивање.

„Нечија�људска�вредност�данас�се�цени�кроз�
материјално� и� чим� неко� није� материјално� ситу-
иран,�третира�се�као�мање�вредна�особа.�Из�тих�
разлога�имамо�и�ове�ситуације�када�се�неко�бори�
за�себе,�али�неко�други�тај�напор�и�жељу�исмеја-
ва.� То�може� бити� окидач� за� већ� постојећа� неза-
довољства,�да�само�потврди�да�све�што�радим�и�
чиним�нема�смисла“,�каже�она.

Сајбер�насиље�којем�су�млади�данас�изложе-
ни�је�изузетно�опасно,�јер�особа�није�заштићена�
чак�ни�у�свом�дому,�који�би�требало�да�је�сигурно�
место.

„Преко�телефона�стално�стижу�обавештења�и�
поруке.�Једноставно,�немаш�места�где�се�можеш�
склонити,� да� се� осећаш� сигурно� и� заштићено.�
Са�друге�стране,�информација�се�шири�брзином�
светлости,� велики� број� људи� бива� укључен,� а�
ти�немаш�никакву�контролу�и�моћ�да�то� зауста-
виш.�Одрасли�могу�себи�рећи�да�ће�све�то�једном�
проћи,� живот� иде� даље,� али� младој� особи� која�
нема� искуства,� све� се� то� може� чинити� као� крај�
света.�Ми�старији�имамо�мрежу�људи�са�којима�
смо�добри�и�повезани,�од�којих�тражимо�подрш-
ку,�а�млади�често�не�знају�ни�коме�да�се�обрате,�на�

који�начин.�Некада�се�деси�и�да�старији�не�схвате�
њихов� проблем� озбиљно,� као� „пусти� то,� проћи�
ће“,� из�жеље�да�им�покажу� како� то� није� важно,�
а�њима�је�итекако�важно“,�сматра�овај�психолог.�

Младима�је�јако�битно�да�буду�прихваћени�у�
друштву�и�уважени,�јер�они�кроз�контакте�граде�и�
део�свог�самопоуздања.�Ако�сте�исмејани�и�одба-
чени,�осећате�се�неприхваћеним,�као�да�сте�мање�
вредни� и� као� да� живот� нема� смисла,� закључује�
психолог�Слађана�Цвјетковић.

Смрт�младића�из�Лакташа,�нажалост,�друго�је�
самоубиство�младе�особе�у�Републици�Српској�за�
месец�дана.�Прошлог�месеца�јавност�је�оплакива-
ла�младића�из�Прњавора,�који�је�бринуо�о�напуш-
теним�псима,�али�је�због�тога�трпио�притиске�које�
више�није�могао�поднети.� (Српскаинфо)

ЈОШ ЈЕДНА ЖРТВА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА
И РЕЧИ УБИЈАЈУ, ЗАР НЕ

ЕДУКАТИВНЕ ПОСЕТЕ ШПАНИЈИ И АУСТРИЈИ

ПРИМЕНА ИГРОВНИХ АКТИВНОСТИ И  
ИКТ-А У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
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психолошке новине НОВЕМБАР 2022.

ДРУГИ ПИШУ

Како�године�пролазе,�пријатеља�је�све�мање,�
а�овај�тренд�посебно�се�убрзао�током�панде-
мије.�Пре�три�деценије,�три�процента�Аме-

риканаца� рекло� је� анкетарима� Галупа� да� немају�
блиске�пријатеље;�2021.�године,�чак�12�одсто�њих�
изјавило� је� да� нема� блиске� људе� у� свом� животу.�
Отприлике�годину�дана�након�почетка�пандемије,�
13� одсто�жена�и� осам�одсто�мушкараца� старости�
од�30�до�49�година�рекло�је�да�је�изгубило�контакт�
са� већином� својих� пријатеља.� Међутим,� кидање�
блиских� социјалних� веза� оставља� и� здравствене�
последице.�Пријатељство�може�бити�важан�фактор�
благостања,� док� усамљеност� и� социјална� изола-
ција�могу�бити�повезани�са�повећаним�ризиком�од�
депресије�и�анксиозности,�срчаних�болести�и�мож-
даног�удара.�Често�цитирана�мета-анализа�из�2010.�
коју�је�предводила�Џулијан�Холт-Лунстад,�профе-
сорка� психологије� и� неуронауке� на�Универзитету�
у�Јути,�наводи�да�је�усамљеност�једнако�штетна�за�
физичко�здравље�као�и�пушење�15�цигарета�днев-
но.

„Природно�је�да�постављамо�питање�о�идеал-
ном�броју� пријатеља“,� рекла� је� др�Холт-Лунстад.�
„Баш� као� што� имамо� смернице� и� препоруке� за�
количину� сна� коју� добијамо� и� количину� физич-
ке�активности�која�нам�је�потребна�за�одржавање�
здравља�и�телесне�тежине,�тако�је�и�питање�броја�
пријатеља� итекако� релевантно� за� наше� здравље“.�
Иако�она�и�други�истраживачи�пријатељства�при-
знају�да�нема�много�студија�које� су�се�конкретно�
позабавиле�питањем�колико�пријатеља�људи�треба�
да�имају,�оне�које�су�урађене�сугеришу�
да� између� три� и� шест� блиских� прија-
теља�може�бити�идеалан�број�блиских�
људи�у�нашем�животу.�

Најпознатија�теорија�о�томе�колико�
пријатеља�људи�могу�да�имају�потиче�
од�британског�психолога�и�антрополо-
га�Робина�Данбара.�Оно�што� је�поста-
ло�познато�као�Данбаров�односи�се�на�
процену� да� су� људи� когнитивно� спо-
собни�да�одржавају�око�150�социјалних�
веза�одједном� (накнадно�истраживање�
је� тај� број� повећало).� То� укључује�
унутрашњи� круг� од� око� пет� блиских�
пријатеља,�након�чега�следе�већи�кон-
центрични� кругови� „лежернијих“� ти-
пова� пријатеља.� Каснија� истраживања�
потврдила�су�Данбарову�теорију.�Једна�
студија� из� 2016.� сугерише� да� су�људи�
који� имају� шест� или� више� пријатеља�

побољшали� своје� здравље� током� живота,� док� је�
студија� Сузан� Дегес-Вајт,� професорке� и� предсе-
давајуће�Одељења�за�саветовање�и�високо�образо-
вање�на�Универзитету�Северни�Илиноис,�из�2020.�
године,� показала� да� жене� средњих� година� које�
имају�три�или�више�пријатеља,�имају�и�већи�ниво�
укупног�задовољства�животом.�

Др� Дегес-Вајт� недавно� је� спровела� истражи-
вање�на�узорку�од�297�одраслих�особа�и�том�прили-
ком�открила�да�55�одсто�учесника�верује�да�су�два�
до�три�блиска�пријатеља�идеална,�док�31�одсто�ми-
сли�да�је�циљ�имати�четири�до�шест�другова.�Али�
све�ово�може�бити�заиста�изазовно�за�проучавање,�
јер�су�пријатељство�и�интимност�субјективни�фе-
момен�и�не�постоји�широко�коришћена�скала�коју�
истраживачи�деле�како�би�дефинисали�те�концепте�
у�студијама.�Такође�је�нејасно�како�друштвени�ме-
дији�утичу�на�све�ово,�јер�истраживања�сугеришу�
да�количина�нечијих�пријатеља�на�мрежи�нема�зна-
чајан�утицај�на�њихово�перципирано�благостање.�

Ако�је�ваш�циљ�једноставно�да�ублажите�ште-
тан�утицај�усамљености�на�ваше�здравље,�најваж-
није� је� да� имате� бар� једну� важну� особу� у� вашем�
животу�—�било�да�је�то�партнер,�родитељ,�прија-
тељ�или�неко�други,�сматра�Џефри�Хол,�професор�
комуникологије�на�Универзитету�у�Канзасу.�„Пре-
лазак�од�нуле�до�један�је�оно�што�добијамо�највише�
за�ваш�новац,�да�тако�кажем“,�рекао�је�др�Хол.�„Али�
ако�желите�да�имате�најсмисленији�живот,�онај�у�
коме�се�осећате�повезаним�и�повезаним�са�други-
ма,�боље�је�имати�више�пријатеља“.

Мариса�Франко,�психолог�и�аутор�књиге�„Пла-
тонско:�како�вам�наука�о�привржености�може�по-
моћи� да� стекнете� и� сачувате� пријатеље“,� препо-
ручује� да� почнете� са� прилично� очигледним,� али�
моћним�питањем:�да�ли�се�осећам�усамљено?�

„Усамљеност�је�нека�врста�сигнала�или�аларм-
ног�система“,�каже�др�Франко.�Свако�се�с�времена�
на� време� осећа� усамљено,� али� је� много� дубље� и�
озбиљније� питање�да� ли� се� редовно� осећате�изо-
стављеним�или�изолованим.�Једно�недавно�истра-
живање� показало� је� да� је� отприлике� сваки� трећи�
Американац� искусио� „озбиљну� усамљеност“� то-
ком�пандемије.�

Различити� људи� откривају� различите� делове�
нас.�Дакле,�када�имате�већу�групу�пријатеља,�мо-
жете�открити�ону�страну�себе�која�воли�голф,�ону�
страну�себе�која�воли�аутомобиле,�и�ону�која�воли�
цвеће“,�рекла�је�она.�„Ако�осећате�да�се�ваш�иден-
титет� некако� „смањио“,� то� може� указивати� да� су�
вам�потребни�различити�типови�пријатеља“,�дода-
ла�је�она.�

Наравно,�склапање�пријатеља�у�одраслом�добу�
није�увек�лако.�Истраживања�показују�да�је�људима�
тешко�да�верују�новим�особама,�а�многима�једнос-
тавно�недостаје�времена�за�склапање�нових�прија-
тељстава.�Из�тих�разлога�често�је�лакше�започети�
обнављање�старих�веза�које�су�пропале,�сматра�др�
Франко.�Преузми�иницијативу�и�не�претпостављај�
да�се�пријатељства�дешавају�само�спонтано,�каже�
она,�али�и�додаје:�

„Будите� разборити.� Провођење� времена� са�
пријатељима� према� којима� се� осећате�
амбивалентно,�зато�што�су�непоуздани,�
критични,� такмичарски� расположени,�
или� имају� неке� особине� које� вам� не�
пријају,�може�бити�лоше�за�ваше�здра-
вље“.�

Важна� је� и� количина� времена� које�
заправо� проводите� са� својим� прија-
тељима.� Истраживања� сугеришу� да� је�
у�просеку�потребно�око�200�сати�да�се�
развију�веома�блиска�пријатељства.�Ко-
личина�и�квалитет,�очигледно,�иду�руку�
под�руку.�

Срећом,� научници� су� дошли� до�
закључка� да� проналазак� три� до� шест�
пријатеља� „није�магичан� број“� за� сва-
кога.�„Ваша�личност�и�карактеристике�
вашег� живота� ће� направити� разлику“,�
закључује�Џефри�Хол.

�� (The�New�York�Times)

КОЛИКО НАМ ЈЕ ПРИЈАТЕЉА ПОТРЕБНО

Пандемија� коронавируса� имала� је� дубоке� и�
разнолике� последице� на� ментално� здравље,� гласи�
резултат�глобалне�анкете�коју�је�наручио�медијски�
сервис�ББЦ,�саопштила�је�Светска�здравствена�ор-
ганизација.�

Један�од�главних�закључака�анкете�спроведене�
на�узорку�од�29.000�људи,�гласи�да�изненађујуће�ве-
лики�број�испитаних�људи�у�30�земаља�света�изја-
вљује�да�се�сада�осећа�боље�него�пре�пандемије�–�36�
одсто�људи�широм�света�рекло�је�да�се�сада�осећа�
боље�него�пре�пандемије,�док�је�27�процената�рекло�
да�се�осећа�лошије.�

Многи�су�потврдили�да�је�провођење�више�вре-
мена�са�породицом�и�боља�повезаност�са�заједницом�
и�природом�имало�позитиван�учинак,�као�и�да�су�им�
јаснији�општи�приоритети�у�животу.�Људи�у�Вијет-
наму,�Индији,�Египту�и�Нигерији�чешће�су�говорили�

да�се�осећају�боље,�док�су�у�Јапану,�Јужној�Kореји�
и�Хонг�Kонгу�чешће�одговарили�супротно.�Грађани�
Велике�Британије�који�су�рекли�да�се�осећају�горе�
него� пре� пандемије,� мало� су� надмашили� оне� који�
су�рекли�да�се�осећају�боље,�док� је�у�САД-у�било�
обрнуто.�У�седам�других�европских�земаља�људи�су�
такође�били�склонији�негативном�одговору.

Анкета� такође� указује� да� је� учинак� пандемије�
на�благостање�израженији�код�жена�и�младих.�Ро-
дитељи� који� живе� са� децом� млађом� од� 18� година�
чешће�од�других�кажу�да�им� је�ментално�здравље�
боље�него�пре�пандемије.

Глобално,� трећина�испитаних�људи�каже�да� је�
изгубила�блиску�особу�током�пандемије,�а�56�одсто�
њих�рекло�је�да�је�на�њихову�смрт�„у�великој�мери"�
утицао�ковид-19.

Млади�људи� од� 18� до� 24� године�много� чешће�

су� говорили� да� је� пандемија� имала� велики� утицај�
на�њихово�ментално�здравље�-�било�позитивно�или�
негативно.� Старији� људи� су� чешће� говорили� да�
уопште�нема�ефекта.

Портпаролка�СЗО-а�истакла� је�да�налази�анке-
те� наглашавају� да� су� потребна� даља� истраживања�
о� утицају� пандемије� на� ментално� здравље� међу�
одређеним�ризичним�популацијама.�Она� је�приме-
тила� да� су� амбулантне� услуге� менталног� здравља�
биле�посебно�поремећене�током�пандемије�и�да� је�
то�„још�додатно�проширило�јаз�у�лечењу�менталног�
здравља".

„Будуће�студије�би�се�стога�требале�фокусирати�
на�повећање�услуга�менталног�здравља�и�психосо-
цијалне�подршке,�као�основне�компоненте�у�плано-
вима�приправности�и�реаговања�за�будуће�ванредне�
ситуације�у�јавном�здрављу."� (BBC)

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19 НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 


