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Година� у� коју� смо� ушли�
са�најдепресивнијом�ста-
тистиком�о�жртвама�пан-

демије�коронавируса.��Година�у�
којој�почиње�рат�у�нашем�европ-
ском�комшилуку�и�доноси�пре-
тешко� бреме� бриге� и� стрепње�
од�ескалације�сукоба�у�рат�гло-
балних� и� нуклаерних� размера.�
Година�у�којој�је�десет�милиона�
избеглица�из�Украјине�напусти-
ло�своје�домове,�стављајући�на�
тест� гостопримство� и� емпатију�
Европљана.�Година�коју�су�обе-
лежили� еколошки� протести,�
парламентарни�и�председнички�
избори�и� повратак� опозиције� у�
Скупштину�Србије.�Година�у�којој�банкар-
ски� кредити� и� цене�животних� намирница�
почињу� вртоглаво� да� расту� цене,� а� стан-
дард�становништва�све�више�пада...�����

Ако� је�почетак�ове�године�обележила�
агресија� Русије� на� Украјину,� последњи�
месец�2022.�године�свакако� је�обележила�
агресија�унутар�образовних�установа,�која�
је� кулминирала� избацивањем� из� школе�
два�ученика�Техничке�школе�из�Трстени-
ка�који�су�измакли�столицу�својој�профе-
сорки�енглеског�језика,�након�чега� је�она�
пала�на�под,� а� они�цео�догађај� поделили�
преко� друштвених� мрежа.� Ово� свакако�
није� први,� већ� последњи� у� низу� инциде-
ната�који� се�десио�у�образовним�устано-
вама,�али�је�свакако�значајан�по�томе�што�
је� ујединио� просветну� јавност,� која� је�
затражила�оштрије�санкције�према�винов-
ницима�насиља�и�статус�службеног�лица.�
Министар�просвете�Бранко�Ружић�најавио�
је�да�ће�радна�група�тог�министарства�20.�
децембра�изаћи�са�конкетним�предлозима�
за�борбу�против�насиља�у�школама,�као�и�
да�је�за�сада�једино�извесно�да�ће�тражити�
већи�број�психолога�и�педагога�у�школама.��

Ово� је� година� у� којој� смо� добили� и�
резултате� великог� истраживачког� проје-
кта�под�називом�„Cov2Soul.RS“�о�утицају�
пандемије� на� ментално� здравље� станов-

ништва,�коју�су�током�прошле�и�ове�годи-
не�спровеле�колеге�са�Филозофског�факул-
тета�у�Београду�и�Новом�Саду�у�сарадњи�
са�стручњацима�из�Института�за�ментално�
здравље�и�Института� за� социјалну�меди-
цину,�и�који�сведоче�да�је�број�депресив-
них�особа�у�Србији�удвостручен�у�другој�
години� пандемије,� када� се� стање� пореди�
са� 2013.� годином.� То� значи� да� је� током�
прошлог�лета�било�око�80.000�људи�више�
са�умереним�депресивним�сметњама�у�од-
носу�на�период�пре�пандемије,�а�најмање�
30.000�људи�више�нашло�се�у�категорији�
оних�са�тежим�депресивним�симптомима.�
Ни� младе� особе� нису� поштеђене� панде-
мије,� али� и� других� негативних� друштве-
них� утицаја,� а� истраживања� УНИЦЕФ-а�
о�утицају�пандемије� сведочи�да� се� скоро�
свакој�петој�младој�особи�погоршало�мен-
тално�здравље�у�претходне�две�године.

У� сенци� ових� невеселих� догађаја,�
Друштво�психолога�Србије�ипак�је�имало�
разлога�за�славље,�јер�се�ове�године�навр-
шило�70.�година�постојања�струковне�ор-
ганизације,�чији�углед�свакодневно�расте.�
У� току� ове� године�Друштво� је� реаговало�
на� бројне� негативне� друштвене� појаве� и�
издало� саопштења� која� су� имала� велики�
одјек�у�јавности�–�упућен�је�апел�везан�за�
ментално� здравље� становништва� и� скре-
нута�пажња�на�факторе�који�га�урушавају,�

издато� је� саопштење�о� злоупо-
треби� психолошких� инструме-
ната�(Роршаховог�теста)�у�поли-
тичкој� предизборној� кампањи,�
реаговано� је� против� реклами-
рања� коцкарница� и� упозорено�
на� пораст� зависности� од� ко-
цке,� а� јавно� је� изражен� и� став�
Друштва� око� избацивања� од-
ређених� садржаја� из� уџбеника�
биологије.�Уочи�одржавања�Еу-
ропрајда� у� Београду� Друштво�
психолога�Србије�подсетило� је�
да� се� противи� свим� облицима�
дискриминације� и� маргинали-
зације� појединца.� Најновија�
иницијатива�струковне�органи-

зације�тиче�се�оснивања�Дневних�боравака�
за� децу� са�проблемима�у�понашању,� који�
би�окупили�психологе�и�друге�стручњаке�
који�се�баве�овим�проблемом,�која�ускоро�
треба� да� буде� поднета� испред� Одбора� за�
социјалну�заштиту�Скупштине�града�Бео-
града.�У�оквиру�ДПС-а�формирана�је�нова,�
истраживачка� секција,� која�укључује� ака-
демску�заједницу�и�чији�број�убрано�расте.�
О� активностима� Друштва� психолога� Ср-
бије�у�овом�броју�„Психолошких�новина“�
говори�његова�председница�др�Тамара�Џа-
моња�Игњатовић,�која�подсећа�да�је�један�
од�основних�задатака�струковне�организа-
ције�у�наредној�години�–�доношење�Закона�
о�психолошкој�делатности.�

У�овој�години�одржан�је�и�70.�јубилар-
ни�Конгрес�психолога�Србије,�а�Друштво�
психолога� Србије� већ� је� почело� са� при-
премама� за� наредни� конгрес� –� у� овом�
броју� новина� представљамо� вам� чланове�
Програмског� одбора� Конгреса� психолога�
2023.�године,�док�ћемо�у�наредном�броју�
презентовати�чланове�и�активности�Орга-
низационог�одбора.�

У�нади�да�ће�вам�нова�година�донети�
више�разлога�за�оптимизам�и�радост,�ре-
дакција�„Психолошких�новина“�жели�вам�
срећне�новогодишње�и�Божићне�празнике.��

� Катарина�Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА
КОНГРЕС ПСИХОЛОГА  

СРБИЈЕ 2023
НОВИ ХОРИЗОНТИ 

(САЈБЕР)ПСИХОЛОГИЈЕ
Задовољство�нам�је�да�најавимо�одржа-

вање�Конгреса�психолога�Србије�2023,�чија�
ће� главна� тема� бити� Нови� хоризонти� (сај-
бер)психологије.�Програмски�одбор�је�тему�
предложио� верујући� да� ће� бити� довољно�
инспиративна� за� психологе� из� праксе,� као�
и� за� истраживаче,� те� да� ће� их� привући� на�
размену�професионалних�искустава�и�акту-
елних�научно-истраживачких�налаза�о�пси-
холошким�аспектима�функционисања�људи�
у� различитим� областима� (образовање,� рад,�
здравље,�социјални�живот),�које�се�нарочито�
последњих� година� одвија� у� два� различита�
простора:�физичком�простору�и�сајбер-прос-
тору.�Овакав�савремени�животни�контекст�за�
психологе� свакако�представља�изазов�и� за-
хтева�ново�сагледавање�психолошких�фено-
мена,�које�доноси�и�нове�увиде.�

Као� што� је� већ� уобичајено,� у� програм�
Конгреса� биће� укључена� пленарна� преда-
вања,� тематске� секције,� симпозијуми,� ок-
ругли�столови,�радионице,�постер-изложбе,�
трибине,� промоције� и� састанци� секција.�
Конгрес�ће�бити�прилика�и�за�свечано�уру-
чивање�награда�које�додељује�Друштво�пси-
холога� Србије� својим� заслужним� чланови-
ма.�Вођени�исказаним�сугестијама�учесника�
овогодишњег�Конгреса,�настојаћемо�да�про-
грам� наредног� скупа� обогатимо� и� неким�
мање�формалним�активностима�кроз�које�ће�
учесници�моћи�да�се�представе�на�неки�свој�
оригиналан�начин.�У�складу�са�праксом�из�
претходних�година,�у�плану�је�да�се�и�Кон-
грес�психолога�2023�пријави�као�акредито-
вани�скуп�–�програм�стручног�усавршавања�
запослених� у� образовању� и� у� социјалној�
заштити.�

Прецизно� време� и� место� одржавања�
наредног� Конгреса� психолога� Србије� још�
није�утврђено.�Оквирно�је�планирано�да�се�
конгрес� одржи� крајем� маја� 2023.� године.�
Позивамо�вас�да�планирате��своје�учешће�на�
конгресу�и�да�промишљате�о�начину�на�који�
бисте�се�укључили�у�конгресне�активности�
и� тако� допринели� продуктивној� професио-
налној�размени.

Програмски�одбор�Конгреса�психолога�
Србије�2023

др�Гордана�Ђигић,�председник,�Милош�
Стојадиновић,�секретар,�др�Драган�

Попадић,�др�Јелена�Опсеница�Костић,�др�
Ксенија�Колунџија,�др�Ивана�Петровић,�
Анита�Поповић,�Александра�Пајевић,�

Мирсен�Фехратовић

Првенствено�желимо�да�Вам�се�захвалимо�што�
подржавате� професионални� раст� и� развој� својих�
запослених�кроз�стручно�усавршавање.�У�настав-
ку� Вам� представљамо� низ� бенефита� које� Ваши�
запослени� психолози�могу� да� остваре� по� питању�
свог� стручног� усавршавања� уколико� су� чланови�
свог� националног� струковног�
удружења�–�Друштва�психоло-
га�Србије.�

Једном�годишње�Друштво�
организује�конгрес�психолога�
Србије,�који�има�међународни�
карактер,� и� окупља� значајна�
светска� имена� као� и� домаће�
стручњаке� из� области� психо-
логије.�Учешћем�на�конгресу,�
психолози-стручни� сарадни-
ци�добијају� бодове� у� области�
обавезног� стручног� усавр-
шавања,� с� обзиром� да� је� наш�
научно-стручни� скуп� сваке�
године�акредитован�од�стране�
ЗУОВ-а�и�Коморе�социјалне�заштите.�Уколико�је�
психолог�члан�Друштва,�установа�добија�попуст�
на�котизацију.�

Искористите� значајно� повољније� цене� члана-
рине� за� ране� уплате,� а� Друштво� је� обезбедило� и�
додатне� попусте� уколико� се� одлучите� за� групну�
уплату.�Ако�се�за�десет�и�више�психолога�из�исте�
установе� истовременео� изврши� уплата,� добијате�

још�10�одсто�попуста.�
Као�активни�члан�Друштва�(уплаћена�чланари-

на�за�текућу�годину),�психолог:�
-� добија� могућност� да� се� стручно� усавршава�

кроз�акредитоване�семинаре�Центра�за�примењену�
психологију�и�учешће�на�научно-стручним�скупо-

вима�Друштва,�по�бенефицира-
ним�ценама� које� важе� само� за�
чланове�

-�добија�попуст�на�купови-
ну�стручних�публикација�

-� добија� право� да� преко�
Друштва�акредитује�семинар�

-�аутоматски�постаје�и�члан�
Европске� Федерације� Психо-
лошких�Асоцијација�(EFPA)�

-�добија�бесплатно�„Психо-
лошкe�новинe“,�као�и�попуст�на�
научни�часопис�„Психологија“�

-� отвара� могућност� да�
својим� предлогом,� иниција-
тивом� и� иновацијом� унапреди�

рад�Друштва,�и�психолошке�струке�у�глобалу�
Позивамо� Вас� да� подржите� психологе� запо-

слене�у�Вашој�установи�и�преко�установе�за�њих�
уплатите�чланарину�која�до�28.�фебруара�2023.�го-
дине�износи�3.000,00�РСД�по�повлашћеној�цени�на�
годишњем�нивоу,�док�ће�од�1.�марта�2023.�године�
износити�4.000,00�РСД.�

� Ваше�Друштво�психолога�Србије

Износ чланарине за 2023. годину
Претплата по различитим категоријама до 28.02.2023.год.
•�������за�запослене�психологе��������������������3.000,00�дин.
•�������за�пензионере������������������������������������2.000,000�дин,
•�������за�незапослене�психологе����������������1.500,00�дин.
•�������за�психологе�из�иностранства���������30�еура
�
Претплата по различитим категоријама од 01.03.2023.год.
•�������за�запослене�психологе��������������������4.000,00�дин.
•�������за�пензионере������������������������������������2.500,00�дин,
•�������за�незапослене�психологе����������������2.000,00�дин.
•�������за�психологе�из�иностранства���������40�еура

Следећи� услови� везани� за� чланарину� остају�
исти:��

-� Умањује� се� износ� чланарине� за� 10� одсто� за�
групне� уплате� за� десет� и� више�уплаћених�члана-
рина��у�складу�са�датумом�уплате.�Овај�попуст�се�
односи�на�групну�уплату�из�исте�установе�-�Војска�
Србије� се� рачуна� као� једна� установа,� или� групну�
уплату�из�секције�или�подружнице�ДПС.

-�Одобрава�се�бесплатна�чланарина�за�2023.�за�
оне�који�дипломирају�у�току�те�године.�

Цена� часописа� „Психологија“� у� 2023.� години�
се�не�мења

Цена� огласног�простора� у� „Психолошким�но-
винама“�у�2023.�години�се�не�мења

Поштоване колегинице и колеге,
Позивамо�Вас�на�учлањење�у�Друштво�пси-

холога� Србије.� Чланови� Друштва� психолога� у�
оквиру�чланарине�добијају�бесплатну�претпла-
ту� на� Психолошке� новине� у� години� чланства,�
умањену�претплату�на�часопис�“Психологија”,�

значајно� нижи� износ� котизације� за� Конгрес�
психолога,� куповину� стручне� литературе� и�
стручно� усавршавање� у� организацији� ДПС� и�
ЦПП�по�повољнијим�ценама�и�бесплатно�члан-
ство�у�Еврпској�Федерацији�Психолошких�асо-
цијација�(ЕФПА).

ПРЕДНОСТИ ЧЛАНСТВА У ДПС-У
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психолошке новинеДЕЦЕМБАР 2022.

У�склопу� активности�Друштва�психолога�Ср-
бије�дошли�смо�и�до�података�који�указују�да�се�у�
раду�психолога�не�користе�искључиво�психолошки�
мерни�инструменти�који�су�валидни,�стандардизо-
вани�и�акредитовани�од�стране�Института�за�пси-
хологију,� те�купљени�од�овлашћених�дистрибуте-
ра.�Подаци�надлежних�институција,�али�и�искуства�
колега�из�праксе,�указују�да�се�психолошки�мерни�
инструменти�копирају�и�недозвољено�дистрибуи-
рају,�противно�одредби�закона�и�правилника�пси-
холошке�праксе.

На�овај�начин�мерни�инструменти�се�компроми-

тују,�у�смислу�доступности�трећих�лица�овом�мате-
ријалу,�са�ризиком�даље�злоупотребе,�али�и�поступа�
се�супротно�Закону�о�ауторским�и�сродним�прави-
ма�(Службени�гласник�РС,�бр.�104/2009,�99/2011�и�
119/2012).�Наиме,�психолошки�мерни�инструменти�
су�интелектуална�својина�и,�као�такви,�не�могу�се�
користити� без� дозволе� аутора� и/или� овлашћеног�
носиоца�права,�не�могу�се�умножавати�и�стављати�
у�даљи�промет�и�употребу�без�накнаде�за�ауторско�
право.� Такође,� по� Закону� о� условима� обављања�
психолошке�делатности�(Службени�гласник�РС,�бр.�
25/1996)� психолошке� мерне� инструменте� може� у�

раду�користити�само�дипломирани�психолог.
Како�би�заједнички�радили�на�што�уређенијем�

систему�пружања�психолошких�услуга,�ово�писмо�
смо�упутили�и�надлежним�органима�у�Министар-
ству� за� рад,� запошљавање,� борачка� и� социјална�
питања�РС.�Надамо�се�да�ћете�предмет�овог�пис-
ма�узети�у�обзир�у�свакодевном�раду,�као�и�да�ћете�
своје�сугестије�за�даље�унапређење�рада�психолога�
упутити�нашем�удружењу.

С�поштовањем,
проф.�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић

председница�Друштва�психолога�Србије

„Када�сам�пре�годину�дана�изабрана�за�
председницу� Друштва� психолога� Србије,�
сматрала�сам�да�моја�улога�треба�да�се�усме-
ри�на�јачање�статуса�професије�и�подизање�
угледа�струковне�организације�психолога�и�
веома�сам�задовољна�што�сам�у�протеклих�
годину�дана�покренула�бројне�иницијативе�
које�су�унапредиле�углед�Друштва.�ДПС�је�
издао� бројна� саопштења� која� су� имала� ве-
лики� одјек� у� јавности� –� упутили� смо� апел�
везан�за�ментално�здравље�становништва�и�
скренули�пажњу�на�факторе�који�га�уруша-
вају,�издали�смо�саопштење�о�злоупотреби�
психолошких� инструмената� (Роршаховог�
теста)�у�политичкој�предизборној�кампањи,�
реаговали�против�рекламирања�коцкарница�
и�упозорили�на�пораст�зависности�од�коцке�
и� јавно� смо� изразили� свој� став� због� изба-
цивања� одређених� садржаја� из� уџбеника�
биологије.� Уочи� одржавања� Еуропрајда� у�
Београду�подсетили�смо�да�је�експлицитан�
став�Друштва�психолога�Србије�борба�про-
тив� свих� облика� дискриминације� и� марги-
нализације�појединца.�Наша�најновија�ини-
цијатива�јесте�оснивање�Дневних�боравака�
за�децу�са�проблемима�у�понашању,�који�би�
окупили�психологе�и�друге�стручњаке�који�
се�баве�овим�проблемом�и�која�ускоро�треба�
да�буде�поднета�испред�Одбора�за�социјал-
ну� заштиту� Скупштине� града� Београда.�
Драго�ми�је�да�су�ове�иницијативе�изазвале�вели-
ко�интересовање�јавности,�па�сам�као�председни-
ца�струковне�организације�веома�често� гостовала�
у�медијима�и� објашњавала�њихов� значај� за�ширу�
друштвену� заједницу.� Друштво� које� настоји� да�
буде�друштвено�ангажовано�на�тај�начин�стиче�уг-
лед�и�међу�својим�чланством,�али�и�много�шире“,�
каже�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић,�председница�
Друштва�психолога�Србије�и�професорка�на�Фило-
зофском�факултету�у�Београду.��

У� разговору� за� „Психолошке� новине“� она�
подсећа� да� је� почетком� јула� у�Љубљани� одржана�
Европска� конференција� психолога,� којој� је� при-
суствовала� заједно� са� колегиницом� Снежаном�
Милутиновић,�директорком�Центра�за�примењену�
психологију.�Поред�присуства�веома�занимљивим�
сесијама,�то�је�уједно�била�прилика�за�повезивање�
са�колегама�из�Европе.�У�разговору�са�бордом�Ев-
ропске� асоцијације� психолога� договорено� је� да�
следећи�семестар�ЕФПА�буде�организован�у�нашој�
земљи,� у� склопу� кога� ће� бити� одржан� дводневни�
састанак�Савета�ЕФПА�који�чине�председници�ев-

ропских�асоцијација�психолога�у�Београду.�Семес-
тар� треба� да� буде� одржан� почетком� маја� следеће�
године�на�Филозофском�факултету.�

Основана истраживачка секција 
„Ове�године�је�тај�састанак�(Presidents’�Council�

meeting)�одржан�у�Литванији�средином�новембра�–�
њему�сам�присуствовала�преко�онлајн�платформе�
и�поднела�извештај�о�раду�Друштва�психолога�Ср-
бије.�Скуп� је�био�посвећеном�законској�регулати-
ви,�у�циљу�усклађивања�националних�регулатива�
о�психолошкој�делатности�(�дефинисања�дипломе�
психолога�и�услова� за�бављење�психолошком�де-
латношћу,� као� и� шта� чини� нашу� „ексклузивну“�
улогу� у� односу� на� друге� професије).� Поред� тога�
било� је� речи� о� регулативи� психотерапије� као� по-
себне�делатности�или�делатности�која�представља�
специјализацију� у� оквиру� психологије� и� других�
професија,�попут�психијатрије.�Коначно,�у�току�су�
консултације�у�вези�са�променом�Статута�ЕФПА.�
Први�круг�расправе�треба�да�буде�завршен�у�јану-
ару,�а�затим�на�састанку�у�Београду,�укључујући�и�
неколико� онлајн� састанака,� а� предлог� новог� Ста-

тута� треба� да� буде� усвојен� на� Скупштини�
ЕФПА�у�јулу�наредне�године.�Желим�да�до-
дам�да�је�и�Никола�Петровић�учествовао�на�
састанку�ЕФПА�о� климатским� променама,�
јер�је�то�дефинитивно�једна�од�најважнијих�
тема�данашњице.�Ја�сам�преко�онлајн�плат-
форме�такође�присуствовала�конференцији�
посвећеној� климатским� променама� која� је�
одржана� на� Кипру“,� наводи� председница�
Друштва�психолога�Србије.��

Она� додаје� да� је� одржан� и� састанак� са�
представницима�свих�секција�и�подружни-
ца� Друштва� психолога� Србије� који� је� био�
веома�позитивно�оцењен�и�чији�су�учесни-
ци� истакли� да� је� то� први� састанак� на� који�
их� је� председник� струковне� организације�
позвао.�На�састанку� је�дискутовано�о�томе�
како�може�да�се�подстакне�рад�секција�и�по-
дружница,�од�којих�многе�не�функционишу.�

„Драго� ми� је� што� је� формирана� нова�
секција� у�Друштву�психолога�Србије,� а� то�
је�истраживачка�секција�која�укључује�ака-
демску�заједницу.�Ја�се�надам�да�ће�број�ње-
них�чланова�брзо�расти.�Такође�ми�је�драго�
што� је� оживљен� рад� секције� за� социјалну�
заштиту,� јер�бројке� говоре�да�око�950�пси-
холога� ради� у� систему� социјалне� заштите.�
Недавно� смо� имали� Конференцију� психо-
лога� запослених� у� социјалној� заштити� на�
иницијативу� ове� секције,� односно� предсе-

днице�Татјане�Даничић,�на�којој� су�донете�важне�
одлуке“,�истакла�је�наша�саговорница,�додајући�да�
захваљујући�свим�активностима�број�чланова�ДПС�
значајно�расте.�

Закон о психолошкој делатности
На� питање� каква� је� судбина� Закона� о� психо-

лошкој�делатности,�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић�
каже:�

„Настојимо� да� обезбедимо� максимално� де-
мократску�процедуру�начина�избора�делегата�за�
следећу� скупштину� Друштва� психолога� Србије,�
која� мора� да� се� бави� приоритетним� темама� и�
проблемима,�а�то� је�пре�свега�доношење�Закона�
о�психолошкој�делатности.�Предузети�су�кораци�
да� се� спискови� чланова� ДПС-а� ажурирају,� како�
би� верификациона� комисија�могла� да� адекватно�
обави�свој�посао.�Када�су�у�питању�важна�питања�
која� се� тичу� свих� психолога,� а� не� само� чланова�
струковне� организације,� сматрам� да� она� морају�
пажљиво�да�се�размотре�на�секцијама,�које�ће�на�
својим�састанцима�изабрати�делегате�који�ће�свој�

РАЗГОВОР СА ДР ТАМАРОМ ЏАМОЊОМ ИГЊАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦОМ ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

РАДИМ НА ЈАЧАЊУ СТАТУСА ПРОФЕСИЈЕ И ПОДИЗАЊУ 
УГЛЕДА СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПСИХОЛОГА

КОПИРАЊЕ И НЕДОЗВОЉЕНО ДИСТРИБУИРАЊЕ  
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психолошке новине ДЕЦЕМБАР 2022.

У� организацији� Друштва� психолога�
Србије,� Секције� психолога� запослених� у�
социјалној� заштити,� 25.� новембра� одржана�
је�национална�конференција�„Положај�пси-
холога� и� психологије� као� науке� у� систему�
социјалне� заштите“.� Конференција� је� одр-
жана�онлајн,�а�учеснике�је�поздравила�пред-
седница�Друштва�психолога�Србије,�профе-
сорка�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић,�која�је�
подржала� активности�Секције� психолога� у�
социјалној�заштити�и�узела�активно�учешће�
у�дискусији�која� је�уследила.�Посебно�зна-
чајно,�било�је�обраћање�директорке�Коморе�
социјалне� заштите� Сандре� Перић.� Својим�
присуством� и� подршком� организацији� коју�
је�Комора�обезбедила,�Санда�Перић�је�стави-
ла�до�знања�да�разуме�проблеме�који�постоје�
у�социјалној�заштити�и�изразила�спремност�
на�сваки�облик�сарадње.�Значајно�учешће�на�
конференцији� имао� је� Ненад� Опачић,� наш�
колега�који�је�руководио�Секцијом�од�2018.�до�2022.�
године.�Он�је�представио�резулате�истраживања�које�
је�Секција�спровела�и�који�су�послужили�као�осно-
ва� за� организовање� конференције.� Конференција�
је� била� акредитована� од� стране�Коморе� социјалне�
заштите,�пе�је�у�складу�са�бодовном�листом�услова�
за�стицање�бодова�за�обнављање�лиценце,�предавач�
на� националној� конференцији� остварио� 15� актив-
них�бодова,�а�слушалац�5�пасивних�бодова.�Велику�
помоћ�у�организацији�и�техничкој�подршци�дали�су�
Душко�Кљајић�и�Марија�Вукотић�Одаловић.

У� раду� и� у� живој� дискусији� која� се� развила,�
учествовало� је� 140� психолога� запослених� у� со-
цијалној�заштити.�Они�су�истакли�проблеме�запа-
жане�у�свакодневном�раду.�Пре�свега,��изражено�је�
незадовољство� положајем� који� имамо� у� систему�
након�увођења�метода�вођења�случаја.�Психолози�
су�постали�„невидљиви“�јер�већина�обавља�посло-
ве�водитеља�случаја,�супервизора�или�руководила-
ца�у�центрима� за� социјални�рад.�Психологије� као�
струке�и�науке,�у�систему,�готово�да�и�нема.�Поред�
штете�коју�ми,�као�стручни�радници�имамо�у�систе-
му,�највећа�штета�коју�проузрокује�актуелни�начин�
рада�јесте�она�која�се�наноси�корисницима�услуга.�

Лошом�применом�метода�вођења�случаја,�корисни-
цима�који�улазе�у�систем�социјалне�заштите�не�пру-
жа�се�одговарајућа�и�правовремена�услуга.�Колеге�
који�су�запослени�у�установама�за�смештај,�а�посеб-
но�колеге�који�раде�у�невладином�сектору,�скренули�
су�пажњу�на�тешкоће�са�којима�се� сусрећу�у� сва-
кодневном�раду.�Такође,�одредили�су�смернице�на�
који�начин�њихови�проблеми�могу�да�се�разматрају�
у�наредном�периоду.

Лоша�материјална�ситуција�у�којој�се�налазе�ус-
танове�социјалне� заштите,�у�великој�мери�ограни-
чава�набавку�савремених�мерних�инструмената.�Не-
достатак�тестовног�материјала�доводи�психологе�до�
тога�да�примењују�тестове�који�су�стандардизовани�
још�шездесетих�година�прошлог�века.�Ако�желе�да�
примењују�савременије�тестове,�често�су�примора-
ни�да�копирају�материјал,�што�ствара�читав�низ�дру-
гих�тешкоћа.�Проблеми�везани�за�чување�тестовног�
материјала,�па�и�онога�који� је�употребљен,�стални�
су�за�све�оне�који�примењују�тестове�у�раду�са�ко-
рисницима.�Колеге�су�истакле�да�им�је�организација�
овакве�конференције�веома�значајна.�Чињеница�да�
много�колега�има�исте�тешкоће�у�раду,�сазнање�да�
нису�сами�и,�пре�свих,�заинтересованост�Друштва�
психолога�за�положај�који�имамо�су�социјалној�заш-

тити,�истакнути�су�као�најважнији.
Идеја� да� се� током� 2023.године� орга-

низује� конференција� уживо,� којој� би� при-
суствовали� психолози� и� на� којој� би� били�
припремљени� предлози� за� измену� норма-
тивног� оквира� ради� � побољшања�положаја�
психолога� у� систему� социјалне� заштите,�
изазвала�је�одобравање�колега.�Колеге�су�се�
изјасниле�да�би�веома�радо�узели�учешће�у�
раду�ове�конференције.�Такође,�изразили�су�
спремност�да�дају�свој�допринос�у�промени�
положаја�у�коме�се�налазе.�За�све�учеснике�
је�најважније�сазнање�било�да�нису�сами�и�
да� Друштво� психолога,� као� струковна� ор-
ганизација,� показује� спремност� да� се� овим�
проблемима�бави.�

Након�конференције,�и�анализе�поврат-
них� информација� добијених� од� учесника,�
било�је�лако�направити�план�активности�за�
наредни�период.�Као�кључне�тачке�у�плану�

рада,�могу�да�се�истакну:
-� Организација� стручне� конференције� која� би�

била�одржана�пре�Конгреса�психолога�Србије�током�
наредне�године;

-� Успостављање� сарадње� са� осталим� струков-
ним�удружењима� јер�стручни�радници,�без�обзира�
којом�струком�се�баве,�имају�сличне�проблеме;�

-�Организовање�онлајн�стручних�конференција�
за� психологе� запослене� у� социјалној� заштити,� бар�
три�пута�годишње;

-�Активније�укључивање�психолога�запослених�
у�социјалној�заштити�у�рад�Секције;

-� Покретање� иницијативе� за� евидентирање�
потреба� психолога� за� специфичним� инструменти-
ма� психолошке� процене� за� примену� у� социјалној�
заштити,�на�основу�чега�би�се�направио�предлог�за�
избор�таквих�инструмената�који�би�се�стандардизо-
вали�за�употребу�у�нашој�средини;

-�Остваривање�иницијалног�контакта�са�центри-
ма�за�социјални�рад,�установама�за�смештај�и�орга-
низацијама�у�невладином�сектору�који�би�омогућио�
спровођење�даљих�корака�у�набавци�тестовног�ма-
теријала�за�психологе.

� Татјана�Даничић,�дипломирани�психолог

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СЕКЦИЈЕ ПСИХОЛОГА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ДПС
ОДРЖАНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПОЛОЖАЈУ ПСИХОЛОГА  

И ПСИХОЛОГИЈЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

став�заступати�на�Скупштини“.�
Председница� Друштва� психолога� Србије� из-

ражава� задовољство�што� се� у� друштву� све� више�
препознаје� значај� психологије� и� менталног� здра-
вља�и�покреће�друштвени�дијалог�са�фокусом�на�
ментално�здравље.�У�протеклих�годину�дана�она�је�
учествовала�на�бројним�конференцијама�на�којима�
се� говорило�о�овој� важној� теми�и�које� су,�између�
осталог,� организовали� и� УНИЦЕФ,� Мрежа� пси-
хосоцијалне� подршке� и�Министарство� за� људска�
и�мањинска�права�и� друштвени�дијалог.�На� свим�
тим�скуповима�истакнуто�је�да�је�улога�психолога�
најважнија�када�је�у�питању�превенција�и�очување�
менталног�здравља�становништва.�На�жалост,�број�
психолога�који�је�запослен�у�државним�установа-
ма�и�даље�је�мали�–�истраживање�Мреже�психосо-
цијалне�подршке� говори�да�на�22.000�становника�
Србије� „долази“� један� психолог.� Када� би� се� све�
особе�које�имају�менталне�тегобе�данас�обратили�
психологу�који�им� је�бесплатно�доступан�у�окви-
ру� здравственог� система� и� заказале� свој� преглед,�
последња�особа�добила�би�свој�термин�тек�за�че-
тири� године.� Велики� број� психолога� запослен� је�
у�приватном�сектору,� јер� је�дуго�времена�била�на�
снази�забрана�запошљавања�у�јавном�сектору,�а�из-
менама�просветних�закона�школама� је�дозвољено�

да� бирају� да� ли� ће� да� запосле� психолога� или� пе-
дагога.� Ако� се� на� то� додају� и� психолози� који� су,�
незадовољни� условима� рада� у� државној� служби,�
отишли� у� приватни� сектор,� јасно� је� због� чега� се�
стиче�утисак�да�психолога�нема�довољно�у�односу�
на�потребе�нације.�

Саветовалишта за ментално здравље
„Изузетно�је�важно�да�се�оснују�Саветовалишта�

за� ментално� здравље� у� локалним� заједницама� у�
којима�наше�колеге�пружају�психолошку�„прву�по-
моћ“,�како�не�би�дошло�до�погоршања�менталног�
здравља� и� оптерећења� терцијарних� здравствених�
установа� у� којима� су� запослени� психијатри� који�
се�специјализују�за�рад�са�особама�са�менталним�
поремећајима.�Овакве�услуге�морају�бити�доступ-
не�и�пружане�на�нестигматизирајући�начин,�дакле�
ван� психијатријских� институција� где� је� услов� за�
лечење� упут� и� „добијање� дијагнозе“.� Добијање�
упута,�заказивање�термина�и�чекање�на�преглед�и�
терапију�може�да�траје�веома�дуго,�а�особа�која�има�
менталне�проблеме�понекад�није�и�стању�да�то�са-
чека.�Зато�је�веома�важно�да�се�поједностави�пут�до�
добијања�стручне�помоћи,�јер�истраживања�говоре�
да�велики�број�особа�у�нашој�земљи�има�менталне�

проблеме� и� може� се� сматрати� психички� угроже-
ним.�Ми�се�већ�три�деценије�суочавамо�са�озбиљ-
ним� егзистенцијалним� изазовима,� а� последње�
три� године�живимо�са�пандемијом�коронавируса,�
која�је�имала�и�своју�психолошку�„цену“.�Резулта-
ти� великог� истраживачког� пројекта� под� називом�
„Cov2Soul.RS“� “,� коју� су� током�прошле�и�ове� го-
дине�спровеле�колеге�са�Филозофског�факултета�у�
Београду�и�Новом�Саду�у�сарадњи�са�стручњацима�
из�Института�за�ментално�здравље�и�Института�за�
социјалну�медицину,�сведоче�да�је�број�депресив-
них�особа�у�Србији�удвостручен�у�другој� години�
пандемије,�када�се�стање�пореди�са�2013.�годином.�
То�значи�да�је�током�прошлог�лета�било�око�80.000�
људи�више�са�умереним�депресивним�сметњама�у�
односу�на�период�пре�пандемије,�а�најмање�30.000�
људи�више�нашло�се�у�категорији�оних�са�тежим�
депресивним�симптомима.� �Ни�младе�особе�нису�
поштеђене� пандемије,� али� и� других� негативних�
друштвених� утицаја,� а� истраживања� УНИЦЕФ-
а�о�утицају�пандемије�сведочи�да�се�скоро�свакој�
петој�младој�особи�погоршало�ментално� здравље�
у� претходне� две� године“,� закључује� председница�
Друштва�психолога�Србије.�

� Катарина�Ђорђевић
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психолошке новинеДЕЦЕМБАР 2022.

Др Гордана Ђигић (председник)
Ванредни� је�

професор� Фи-
лозофског� фа-
култета� Универ-
зитета� у� Нишу.�
Основне� студије�
психологије� за-
вршила� је� на�
Филозофском�фа-
култету� у� Нишу,�
магистрирала� је�
на� Одељењу� за�
психологију� Фи-
лозофског� факул-
тета�у�Београду,�а�
докторску� дисер-
тацију� одбрани-
ла� је� на�Департману� за� психологију�Филозофског�
факултета� Универзитета� у� Нишу.� Професионалну�
каријеру� започела� је� као�наставник�психологије� у�
средњој�школи,�а�убрзо�потом,�радила� је�као�пси-
холог� –� стручни� сарадник� у� основној�школи.�Не-
колико� година� радила� је� као� саветник� за� развојно�
планирање� у�Министарству� просвете� и� спорта,� а�
затим�још�неколико�година�на�пословима�наставни-
ка�грађанског�васпитања�и�помоћника�директора�у�
средњој�школи.�На�Филозофском�факултету�у�Нишу�
ради�од�2010.�године,�најпре�као�асистент,�а�потом�
као�наставник�на�предметима�из�области�психоло-
гије�образовања.�Ауторка�је�књига�„Ромска�деца�и�
тестови� интелигенције“� и� „Управљање� разредом�
–�савремени�приступ�психологији�наставника“.�Та-
кође�је�ауторка�или�коауторка�великог�броја�радова�
објављених� у� домаћим� и� међународним� научним�
часописима� и� зборницима� радова� саопштених� на�
научним� скуповима.� Истраживачка� интересовања�
углавном� су� јој� везана� за� питања� која� припадају�
области� психологије� наставника,� затим� фактора�
академских� постигнућа� ученика� на� различитим�
нивоима� образовања,� као� и� образовне� инклузије.�
Поред�наставних�и�истраживачких�активности,�ан-
гажује�се�као�рецензент�или�члан�уређивачких�од-
бора�научних�часописа,� учествује�у� раду�научних�
или�организационих�одбора�бројних�националних�
и�међународних�научних�скупова�(Конгрес�психо-
лога�Србије,�Дани�примењене�психологије,�InPact,�
BCES).�Учествовала� је� у� креирању,� координацији�
и� реализацији� великог� броја� пројеката� у� области�
образовања�и�бројних�програма�стручног�усаврша-
вања�запослених�у�образовању.

Милош Стојадиновић (секретар) | 
Рођен� 1994.�

године� у� Ћу-
прији,� одрастао�
у� је� Деспотовцу.�
Основне� студије�
психологије�завр-
шио�је�на�Департ-
ману� за� психоло-
гију�Филозофског�
факултета� Уни-
верзитета�у�Нишу�
2017.� године.� На�
истом� департма-
ну� и� факултету�
завршава� и� своје�
мастер� студије�
2019.�године,�и�убрзо�уписује�и�докторске�студије�

на� истој� установи,� где� је� тренутно� � запослен� као�
истраживач-приправник.�На�Департману�за�психо-
логију�Филозофског�Факултета�у�Нишу�реализује�
вежбе�из�више�предмета,�углавном�из�области�раз-
војне,�образовне,�опште�и�сајбе-психологије,�што�
су�истовремено�и�његова�главна�истраживачка�ин-
тересовања.�На�свом�Департману�обавља�и�функ-
ције� координатора� мреже� контаката� Департмана,�
координатора�за�међународну�сарадњу�Департма-
на,�као�и�секретара�интерног�пројекта�Департмана.�
Имао�је�и�улогу�секретара�у�организационом�а�за-
тим�и�програмском�одбору�међународне�конферен-
ције�Дани�примењене�психологије.�Волонтирао�је�
у�Друштвеном�центру� (Индиго)�у�Нишу�као�пру-
жалац�помоћи�у�учењу�деци�из�ромске�популације.�
Радио� је�на� сакупљању�података� за�пројекат�који�
су� заједно� реализовали� Институт� за� психологију�
Филозофског�факултета�у�Београду�и�УНИЦЕФ,�и�
учествовао�на�већем�броју�других�пројеката.�Тре-
нутно�ради�на�својој�докторској�дисертацији�која�
се� бави� конструктом� одлучности,� а� под� ментор-
ством�проф.�др�Кристине�Ранђеловић.

Др Драган Попадић 
Рођен� 1955.�

године� у� Бео-
граду.� Редовни�
је� професор� со-
цијалне� психоло-
гије� на� Одељењу�
за� психологију�
Ф и л о з о ф с ко г�
факултета� у� Бе-
ограду.� Бави�
се,� пре� свега,�
п р о у ч а в а њ е м�
коришћења� ди-
гиталних� тех-
нологија� међу�
младима,� насиља�
у� школи,� вред-
носних� оријентација,� социјалних� конфликата� и�
политичке� социјализације,� и� радове� из� тих� обла-
сти�објављивао� је� у� већем�броју�домаћих�и� стра-
них� књига� и� часописа.�Учествовао� је� у� изради� и�
имплементацији�програма�посвећених�ненасилној�
комуникацији,�конструктивном�решавању�конфли-
ката�и�грађанском�васпитању.�Добитник�је�награда�
Друштва� психолога�Србије� Борислав�Стевановић�
за� књигу� која� представља� најзначајнији� научни�
допринос� развоју� психологије� у� Србији� у� проте-
клом�двогодишњем�периоду�(2011.�и�2019.�године),�
Жижа�Васић�за�популаризацију�психологије�1995.�
године,� и� признања� Љуба� Стојић� за� допринос� у�
раду� и� развоју�Друштва� психолога�Србије� (2002.�
и�2011.�године).

Др Јелена Опсеница Костић 
Ванредни� је�професор�на�Департману� за�пси-

хологију� Филозофског� факултета� у� Нишу.� Своју�
научну� каријеру� започела� је� истраживањем� од-
носа� између� перцепције� родитељског� понашања�
и� благостања� адолесцената,� а� последњих� година�
њен� научно-истраживачки� рад� усмерен� је� на� две�
области:�на�психосоцијалне�аспекте�превладавања�
неплодности� и� на� психолошке� аспекте� употребе�
дигиталних� технологија� у� свакодневном� животу.�
Каријеру� наставника� започела� је� на� предметима�
из�области�развојне�психологије�детињства,�одрас-
лог�и�старог�доба,�које�и�даље�предаје.�У�процесу�

осавремењивања�
студијских� про-
грама� осмислила�
је� и� покренула�
нове� садржаје� и�
предмете,�који�су�
у� складу� са� про-
менама�контекста�
развоја:� предмет�
Нови� животни�
стилови� и� фор-
ме� породице� и�
више� предмета�
из� области� сај-
бер-психологије,�
прилагођени� раз-
личитим�департманима�и�нивоима�студија,�везани,�
пре� свега,� за� одрастање� у� дигиталном� окружењу.�
У�оквиру�обе�области�научног�рада,�поред�публи-
кација,� др� Опсеница� Костић� је,� самостално� и� са�
колегама,�организовала�и�реализовала�предавања,�
трибине�и�гостовала�у�локалним�медијима.�У�јуну�
2022.� године� објавила� је�монографију� „Путовање�
кроз�дигитални�простор�–�увод�у�сајбер-психоло-
гију“,�која�представља�први�домаћи�покушај�систе-
матизовања�основних�садржаја�из�ове�области.�Ре-
довно�учествује�на�научним�и�стручним�скуповима�
и�земљи�и�окружењу.

Др Ксенија Колунџија
Основне� и�

постдипломске�
студије� заврши-
ла� на� Филозоф-
ском� факултету�
у� Новом� Саду,�
на� Одсеку� за�
психологију,� где�
је� и� одбранила�
докторску� дисер-
тацију� 2017.� го-
дине.� Запослена�
је�у�Универзитет-
ском� клиничком�
центру�Војводине�
од� 1999.� године.�
Специјализирала�
је� медицинску� психологију� 2008.� године.� Током�
радног�искуства,�поред�послова�психодијагности-
ке,� психотерапије� и�менторског� рада,� учествује� у�
извођењу� наставе� на� основним,� мастер,� доктор-
ским�и�специјалистичким�студијама�на�Медицин-
ском�факултету�у�Новом�Саду,�где�је�запослена�као�
доцент�на�Катедри�за�психологију.�Самостално�из-
води�наставу�на�предметима�Основе�психотерапије�
и�Социјална�патологија,�а�учествује�као�предавач�
на�и�на�предметима�Вештине�комуницирања,�Ме-
дицинска�психологија,�Социјалне�вештине�и�Рани�
развој.�Од�2011.�године�је�у�регистру�сталних�суд-
ских�вештака.�Члан�је�Извршног�одбора�Друштва�
психолога�Србије�од�2019.�године.

Др Ивана Б. Петровић 
Професор�је�на�предметима�из�области�психо-

логије�рада�и�организације�на�Одељењу�за�психо-
логију�Филозофског�факултета�Универзитета�у�Бе-
ограду.�У�свом�раду�се�залаже�за�приступ�научник�
–� практичар� –� хуманиста.�Има� богато� академско,�
истраживачко� и� консултантско� искуство� у� земљи�
и� иностранству� у� области� понашања� потроша-
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психолошке новине ДЕЦЕМБАР 2022.
ча,� маркетинга,�
м а р к е т и нш к е�
комуникаци је ,�
с о ц и ј а л н о г�
м а р к е т и н г а ,�
органи�зационог�
понашања�и�упра-
вљања� људским�
потенцијалима.�
Научно-истражи-
вачке� радове� је�
објављивала�у�ис-
такнутим� дома-
ћим� и� међунаро-
дним�часописима�
и�излагала�на�до-
маћим� и� међу-
народним� скуповима.� Централна� тема� на� коју� су�
усмерени�сви�истраживачки�и�други�радови�Иване�
Петровић� је� добробит,� како� радних�људи,� тако� и�
потрошача.�Председник�је�Комисије�за�комуника-
цију�и�информисање�Црвеног�крста�Србије.

Анита Поповић
Дипломира-

ни� је� психолог,�
члан� Извршног�
одбора� Друштва�
психолога� Ср-
бије,� председник�
секције� психо-
лога� у� Војсци.�
Д и п л ом и р а л а�
је� на� одсеку� за�
психологију� Фи-
лозофског�факул-
тета� у� Косовакој�
Митровици�2006.�
године.� Од� 2007.�
запослена� у� пр-
вој�бригади�Копнене�Војске�Србије�као�референт�
за� психологију,� а� од� 2018.� године� као�психолог� у�
гарди.�Област�рада�и�интересовања:� војна�психо-
логија,� организациона�психологија�и�психолошко�
саветовање.�Оријентисана�на� практичну�примену�
психологије� у� свом� раду� кроз� интегрисање� раз-
личитих�психолошких�области�и�праваца.�Учест-
вовала�у�раду�тима� за�организацију�и�одржавање�
друштвеног�дијалога�на� тему�Заштита�менталног�

здравља� грађана� Републике� Србије� након� панде-
мије�2021.�године.�Више�пута�била� је�учесник�на�
Конгреса�психолога�Србије�у�оквиру�округлих�сто-
лова�на�представљању�модела�превенције�ментал-
ног�здравља�и�психолошких�припрема�припадника�
Војске�Србије.�У�оквиру�усавршавања�је�похађала�
и�завршила�бројне�едукације�из�области�селекције,�
комуникације,� преговарања,� психолошког� савето-
вања,� интервенција� у� кризи� итд.� Професионално�
ангажовање� усмерено� је� и� на� унапређење� психо-
лошке�струке�кроз�иницијативу�за�измену�правне�
регулативе�која�дефинише�област�психолошке�де-
латности.

Александра Пајевић 
Рођена� � је�

17.04.1992.� годи-
не� у� Крагујевцу,�
где� завршава�
основну� школу�
и� гимназију.� Ос-
новне� академске�
студије� психоло-
гије� завршава� на�
Државном� уни-
верзитету� у� Но-
вом� Пазару,� са�
просечном� оце-
ном� 9.08.� Током�
основних� студија�
психологије� ан-
гажована� је� као�
демонстратор� на� Државном� универзитету� у� Но-
вом�Пазару,�на�предмету:�Психологија�мотивације�
и�емоција.�Своју�академску�каријеру�наставља�на�
Филозофском�факултету�у�Нишу,�где�2018.�године�
завршава� мастер� академске� студије� психологије�
(Развојно-педагошки�модул)�са�просечном�оценом�
10.�Исте�године�уписује�докторске�студије�психо-
логије�на�Филозофском�факултету�у�Нишу.�Актуел-
но�је�студент�треће�године�докторских�студија�пси-
хологије.�Своју�професионалну�каријеру�започиње�
у�Центру� за� породични� смештај� и� усвојење�Кра-
гујевац,�где�добија�лиценцу�за�обављање�основних�
стручних�послова�у�социјалној�заштити.�Од�2018.�
године� обављала� је� послове� стручног� сарадника-
психолога�у�Првој�техничкој�школи�у�Крагујевцу.�
Актуелно�је�запослена�као�стручни�сарадник-пси-
холог�у�Предшколској�установи�Ђурђевдан�у�Кра-

гујевцу.�Чланица� је�Друштва� психолога�Србије� и�
била�је�ко-секретарка�69.�и�70.�Конгреса�психолога�
Србије.�Ауторка� је�и�коауторка�неколико�научних�
радова.

Мирсен Фехратовић 
Рођен� је�

08.10.1995.� годи-
не� у� Новом� Па-
зару.� Основне� и�
мастер� академске�
студије� заврша-
ва� на� Државном�
универзитету� у�
Новом� Пазару.�
Током� и� након�
студија� учест-
вовао� је� у� број-
ним� пројектима,�
хуманитарним�
акцијама,� волон-
тирао�у�Центру�за�
социјални�рад�и�у�
неколико�удружења�за�помоћ�особама�са�тешкоћа-
ма� у� развоју.� Један� је� од� кооснивача� првог� клуба�
студената� психологије� Државног� универзитета� у�
Новом� Пазару,� под� називом� Психоидеал.� Крајем�
2016.� године,� на� свечаности� поводом� годишњице�
оснивања�Државног� универзитета� у�Новом�Паза-
ру,�добија�награду�као�најбољи�студент�департма-
на�за�филозофске�науке.�Током�основних�и�мастер�
студија� био� је� и� стипендиста�Фонда� за�младе� та-
ленте�Републике�Србије.�Током�2018.�године�бива�
ангажован�као�демонстратор,� а�од�2019.�ради�као�
сарадник�у�настави�на�Државном�универзитету�у�
Новом�Пазару�на�предметима�из�области�клинич-
ке� психологије� и� психологије� образовања.� Аутор�
и� коаутор� је� неколико� научних� радова.� Докторс-
ке� студије� психологије� започиње� 2019.� године� на�
Филозофском�факултету�Универзитета�у�Сарајеву.�
Међутим,� 2020.� године� добија� стипендију� Вла-
де�Републике�Турске�и�од�2021.�године�докторске�
студије�наставља�на�Uludağ�Универзитету�у�Бурси.�
Члан� је�Друштва�психолога�Србије�и�ко-секретар�
69.�и�70.�Конгреса�психолога�Србије.

(У�СЛЕДЕЋЕМ�БРОЈУ:�ЧЛАНОВИ�И�
АКТИВНОСТИ�ОРГАНИЗАЦИОНОГ�ОДБОРА�

КОНГРЕСА�ПСИХОЛОГА�2023.�ГОДИНЕ)

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

цијативу� формирања� Регистра� едукација,� обука�
и� других� видова� стручног� усавршавања� психо-
лога,�Регистра�психолога�који�држе�обуке�и�Ре-
гистра�психолога�који�су�прошли�неку�обуку.�У�
овом�моменту,�ДПС�формира�регистре�додатног�
стручног� усавршавања� својих� чланова� у� обла-
сти�пружања�психолошке�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,�здравствене�психологије,�пословне�
психологије...�

Сврха�овакве�евиденције�је�да�се�психолози-
ма� који� су� прошли� различите� видове� додатног�
стручног� усавршавања� доделе� одговарајуће� по-
тврде�чиме�ће�почети�процес�признавања�разли-
читих�обука�које�припадају�неформалном�образо-
вању,�а�које�представљају�важан�облик�увећавања�

професионалних� компетенција� психолога.�Фор-
мирање� регистара� представља� припрему� за� ли-
ценцирање� психолога� након� доношења� новог�
Закона�о�психолошкој�делатности�и�формирања�
Коморе�психолога�која�ће,�између�осталог,�бити�
одговорна� за� праћење�формалног� образовања� и�
усавршавања� психолога� као� и� за� организовање�
и�праћење�и�признавање�континуираног�нефор-
малног�образовања�психолога.�Комисија,�коју�је�
именово�Извршни�одбор�ДПС-а,�формираће�кри-
теријуме�за�различите�сертификате�који�ће�бити�
основа�за�касније�специјалне�лиценце.

Осим� припреме� за� лиценцирање� психоло-
га,� намера� формирања� регистара� и� додељи-
вања� 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�компетенције�за�обављање�психолош-
ке�делатности�кроз�организоване�курсеве,�обуке�
и�едукације.

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

Извршни�одбор�ДПС-а� става� је�да� је� конти-
нуирана� едукација� психолога,� како� формална,�
тако�и�неформална�од�изузетне�важности�за�пси-
холошку�науку�и�струку�и�да�покретање�овакве�
иницијативе� доприноси�препознавању�и� уважа-
вању�колегиница�и�колега�који�током�своје�про-
фесионалне� каријере� континуирано� увећавају�
своја� знања� и� вештине� и� тако� дају� свој� лични�
допринос�развоју�и�угледу�психологије.

У�циљу�формирања�регистра�едукација/обу-
ка�потребно�нам�је�да�попуните�упитник�који�се�
односи�на�програм�едукације�који�држите�(циљ,�
трајање,� и� едукатори� који� одржавају� обуку..)� и�
који� се�налази�на� сајту�Друштва�психолога�Ср-
бије.�

Молимо� вас� да� упитник�попуните� ћирилич-
ним�писмом,�а�за�све�недоумице�и�питања�можете�
нам�писати�на�мејл:�registarpsihologa@dps.org.rs
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Догађаји� из� школа� о� којима� су� медији� из-
вештавали�ових�дана�расветлили�су�неке�од�
кључних�тачака�у�проблематици�насиља�у�

школама.�Слушали�смо�о�примерима�насиља�уче-
ника�према�наставници,�насиљу�међу�ученицима,�
насиљу� наставника� према� ученицима,� електрон-
ском� насиљу...�Паралелно� са� тим,� било� је� речи� о�
пријављивању� насиља,� процедурама� реаговања�
школе�у� ситуацијама�насиља,� законској� регулати-
ви�и�потреби�да�се�она�поново�мења.�Извештавало�
се�и�о�последицама�мера�које�су�предузете�против�
ученика�и�наставника,�реакцијама�свих�актера�на�
мере,� на� крају� и�штетном� утицају� родитеља.�Уп-
раво�реакције�актера,�у�овом�случају�релевантних�
група,� употпуњују� слику�о� стању.�Сви�виде� само�
своју� страну� и� немају� разумевања,� нити� су� осе-
тљиви� за� агрументе� друге� стране.� И� сви� реагују�
појачано�и�једнострано�и�без�увиђања,�макар�дела,�
сопствене�одговорности.�И�то� је� слика�данашњег�
друштва,� која� се�репродукује�и�на�односе�између�
кључних� актера� школског� живота� -ученика,� на-
ставника�и�родитеља.�Школе�се�оптужују�да�при-
кривају� насиље.� Наставници� траже� да� буду� заш-
тићени� од� насиља.� Родитељи� траже� да� деца� буду�
безбедна� у�школи.� Заштита� од� насиља� је� обавеза�
целог�друштва.�Можемо�ли�сви�да�станемо�на�исту�
страну�у�борби�против�насиља?

Друштво и медији 
Тврдња� којом� почињу� разматрања� стручне�

јавности� на� тему�насиља� у�школама� је� да� се� оно�
директно� прелива� из� друштва� у� школе� које� су� и�
саме�део�друштва�и�представљају�репрезентативан�
узорак�друштва.�Путем�медија�млади�су�данас�кон-
тинуирано�изложени�насилној�комуникацији�и�мо-
делима�који�испољававају�насилна�понашања.�Све-
доци�смо�појаве�хабитуације�на�насиље�у�друштву,�
као� и� померања� граница� нормал-
ности� када� је� насиље� у� питању�
–� много� тога� што� је� некада� било�
неприхватљиво,� данас� се� сма-
тра�нормалним.�Слика�друштва�у�
којој� насилна� комуникација� пре-
овлађује�и�води�постизању�циљева�
даје�младим�људима�путоказ�да�на�
исти� начин� могу� остварити� своје�
циљеве.

Такви� модели� комуникације�
и�понашања�пресликавају�се�и�на�
школе� и� на� породице,� а� такође� и�
из�породица�у�школе.�Тако�настаје�
зачарани� троугао� друштво-школа�
–породица� као� контекст� у� којем�
се�деца�и�млади�васпитавају�и�об-
разују.� И� свака� од� три� инстанце�
сноси� део� одговорности.� Стога,�
ако� заиста� желимо� да� се� избори-
мо� са� насиљем,� неопходно� је� да�
делујемо� на� све� три� инстанце� -�
друштво,� породица� и� школу.� Пи-
тање�је�одакле�кренути?

Некако� је� логично� да� се� кре-
не� од� друштва,� које� треба� да� по-
стави� приоритете� и� искрено� од-
говори� на� питање� на� ком� месту�
је� образовање.� Само� улагањем� у�
образовање� и� институционалним�
оснаживањем� образовних� уста-
нова�може� се� створити� другачији�
контекст� у� којем� ће� се� смањити�
насиље.�То�је�предуслов�да�школа�
и�изнутра�ојача�и�да�се�успоставе�

границе�које�ће�бити�мање�пропустљиве.�На�тај�на-
чин�оснажена,�школа�би�имала�капацитета�да�врши�
васпитни�утицај�заједно�са�породицом�и�коректив-
ни�васпитни�утицај� у� ситуацијама�када�породица�
нема�капацитет�за�то.

Истовремено�је�потребно�оснаживање�породи-
це�и� јачање�родитељских�компетенција.�Партнер-
ски�однос�између�школе�и�породице�на�заједнич-
ком� задатку� васпитавања� детета� је� могућ� ако� су�
јаке�и�школа�и�породица,�ако�су�улоге�обе�стране�
јасно� дефинисане� и� ако� је� усаглашен� заједнички�
оквир�деловања�који�почива�на� вредностима�које�
деле�обе� стране.�У�дашашње�време�медији�често�
извештавају� о� насиљу� у� школама.� Понекад� из-
вештавају� једнострано� и� сензационалистички� и�
тако� имају� улогу� амплификатора� проблема� и� не�
доприносе�трегању�за�решењима.�Улога�медија�је�
важна�у�скретењу�пажње� јавности�на�проблеме�и�
промовисању�онога�што�школе�раде�и�предузимају�
у�борби�против�насиља.�Незахвално�је�извештава-
ти� о� појединачним� случајевима� насиља� из� више�
разлога�–�често�немамо�све�податке,�неки�подаци�
нису�за�јавност,�не�чујемо�све�актере�догађаја�и�сл.�
Важно� је�и�да�школе�и�друге�институције�које�су�
укључене�на�случајевима�насиља�раде�без�притис-
ка�јавности.�Пожељне�су�емисије�о�којима�се�ана-
лизирају�и�решења�а�појединачни�случајеви�износе�
као�примери�и�на�начин�да�чувају�приватност.

Друга�теза�коју�заступа�стручна�јавност�и�која�
се� налази� у� основи� система� заштите� од� насиља,�
јесте�да�је�ланац�насиља�тешко�прекинути,�јер�на-
сиље�рађа�насиље.�Ово�је�заправо�још�један�зачара-
ни�круг.�Ко�је�тај�ко�ће�да�прекине�ланац?�

Школа и породица
Породица�је�примарна�и�у�највећој�мери�одго-

ворна�за�васпитање,�јер�поставља�темељ�на�који�се�

касније,� током� живота,� надовезују� и� надограђују�
васпитни� утицаји� школе� и� других� фактора� со-
цијализације.� Школа� врши� своју� васпитну� улогу�
тако� што� успоставља� систем� правила� понашања�
у� заједници� која� регулишу� односе� према� вршња-
цима,� наставницима� и� другим� запосленимма,�
школсој�имовини�и�тако�што�ради�на�остваривању�
васпитних� и� образовних� циљева.� Школа� такође�
успоставља�и� систем�мера� ако� се� ова�правила�не�
поштују�и�циљеви�не�остварују.

Други� фактор� кроз� који� школа� врши� свој�
васпитни� утицај� јесте� наставник� који� својом�
личношћу�и�поступцима�представља�веома�значај�
модел�у�животу�ученика.�Ауторитет�наставника�се�
некада�подразумевао�и�био�део�система�који�је�де-
финисао�односе�између�ученика,�наставника�и�ро-
дитеља.�Данас�тог�општеприхваћеног�ситема�нема�
и�наставник�је�суочен�са�изазовом�да�за�ауторитет�
код�ученика�треба�свекодневно�да�се�бори,�поред�
свих�задатака�које�треба�да�обавља�на�дневном�ни-
воу.�Од�наставника�се�очекује�да�буде�стручњак�за�
предмет,�подучавање,�управљање�одељењем�и�ко-
муникацију�са�ученицима.

Иако� је�школа� и� званично� васпитно-образовна�
установа�и�компетенције�наставника�недвосмисле-
но�истичу�обе�улоге,�из�угла�већине�настаника�об-
разовни� исходи� су� примарни.�Наставник� долази� у�
школу�припремајући�се�пре�свега�за�образовни�део�
–�садржаје�које�ће�са�ученицима�да�дискутује,�начи-
не�на�које�ће�да�ради�са�ученицима.�Улога�онога�који�
васпитава�одвија�се�паралелно�али�из�другог�плана.

Важно� је� рећи� да� школа,� односно� наставници�
оправдано�очекују�да�ученик�у�школу�дође�са�усвоје-
ним� васпитним� исходима� тј.� усвојеним� правилима�
понашања�која�ће�у�школи�да�се�надограђују.�Пона-
шања�која�спадају�у�основни�пакет�васпитних�исхо-
да�су,�на�пример:�основна�радна�дисциплина,�однос�
према�окружењу�и�школској�имовини,�однос�према�

вршњацима,� уважавање� наставни-
ка.�Наставник�или�школа�не�могу�да�
се� баве� основним� васпитањем� де-
тета,�то�напросто�није�њихов�зада-
так.�Ако�породица�не�постави�овај�
основни�пакет,�школа� ће� то� тешко�
моћи.� У� неким� ретким� случајеви-
ма�школа�може�да�има�корективну�
улогу.�Чешћи�је�случај�да�се�ови�не-
завршени�задаци�преливају�у�школе�
које�не�могу�да�одговоре�на�њих�а�
резултат�је�да�се�проблеми�остају�а�
проблеми� у� комуникацији� се� про-
будљују�и�родитељи�ктиве�школу.�

Родитељи� ученика� имају� зна-
чајан�утицај�на�то�како�ће�деца�до-
живљавати�школу.�Родитељи�могу�
да�подрже�ауторитет�школе,�а�могу�
и�да�га�нарушавају�у�очима�детета.�
Подржаће�ауторитет�школе�ако�ус-
меравају�дете�да�преузме�одговор-
ност�за�своје�учење�и�понашање�у�
школи�и�сарађују�са�школом.�Ако�
пак�родитељи�не�поштују�границе�
које�школа�поставља�и�не�сарађују,�
већ� правдају� дечије� поступке� и�
онда� када� су� у� супротности� са�
правилима�школе,�причају�лоше�о�
наставницима�и�преиспитују�про-
цене�школе,�доћи�ће�до�тога�да�ни�
дете�неће�да�поштује�школу.

Ивана�Оролицки
Директор�ОШ�„Светозар�

Марковић“�у�Београду

РЕАКЦИЈА ШКОЛСКИХ ПСИХОЛОГА НА НАСИЉЕ У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

КАКО СПРЕЧИТИ АГРЕСИЈУ УНУТАР ШКОЛСКИХ ЗИДИНА
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ДРУГИ ПИШУ

Ако�сезона�празника�за�вас�значи�време�ту-
говања�и�бола,�знајте�да�у�томе�нисте�сами.�
Протеклих�неколико�година�узело�је�неоче-

кивано�висок�данак�кроз�губитак�превише�живота�
због�ковида�19,�оружаног�насиља�и�самоубистава.�
Ове�три�мрачне�силе�промениле�су�превише�живо-
та�и�како�се�приближавају�зимски�празници,�туга�
коју� осећамо� због� људи� који� више� нису� са� нама�
постаје� све� оштрија.� Док� је� губитак� због� смрти�
вољене� особе� обично� најакутније� искуство� туге,�
губитак�примарних�веза�може�бити�посебно�болан�
током� празника.� У� животу,� ритуали� нам� пружају�
осећај�правца,�стабилности�и�сидро�док�се�крећемо�
кроз�године.�Можда�не�схватамо�колико�уживамо�
у�ритуалима�у�нашим�животима,�док�се�не�догоди�
нешто�што�их�поремети�или�промени�састав�групе�
са�којом�их�славимо�или�обележавамо.�Породичне�
вечере,�заједничко�путовање,�поклањање�празнич-
них�поклона�или�специјални�десерти�могу�играти�
значајну�улогу�у�обликовању�наших�живота.�Kада�
некога�више�нема,�тугујемо�због�његовог�одсуства�
на�неком�догађају,� али�и�препознајемо�да�су�се�и�
ритуал�и�прослава�заувек�променили.�Радост�и�си-
гурност�коју�ритуали�пружају�могу�бити�прекину-
ти�интензивном�тугом,�очајем�и�осећањем�усамље-
ности�и�анксиозности,�јер�се�морају�пронаћи�нови�
начини�за�обављање�ритуала.�

“Повуци - потегни” туговање
Истраживања�сугеришу�да�се�многи�људи�носе�

са�губитком�кроз�„повуци�-�потегни“�тип�туговања�
–�бавимо�се�активностима�које�су�усмерене�на�гу-
битак�и�онима�оријентисаним�на�
опоравак.�Туга�није�пасиван�про-
цес,�јер�се�ми�укључујемо�у�тугу�
кроз� улагање� енергије� и� емо-
ционалних�ресурса.�Активности�
оријентисане�на�губитак�обухва-
тају� активности� попут� гледања�
фотографија� особе� за� којом� ту-
гујете� и� породичних� фотогра-
фија� са�претходних�празничних�
догађаја.� Догађаји� оријентиса-
ни�на�губитак�могу�укључивати�
активно� тражење� подсетника� о�
вољеној� особи,� као� што� су� од-
лазак�на�места�на�која�сте�ишли�
заједно� или� гледање� филмова�
у� којима� сте� заједно� уживали.�
Kада�се�носите�са�тугом�у�вези�са�
прекидом�везе,�можда�ће�вам�се�
догодити�да�слушате�музику�која�
вас�подсећа�на�бившег�партнера,�

гледате�постове�на�друштвеним�мрежама�вас�и�ва-
шег� бившег� или� тренутне� постове� вашег� бившег�
партнера�који�вас�не�укључују.�Често�нас�привла-
че�ствари�које�нас�терају�да�доживимо�интензивне�
емоције�повезане�са�губитком.�Може�се�осетити�и�
својеврсно�задовољство�у�болу�који�осећамо�када�
се�сећамо�заједничких�искустава�која�никада�више�
не�можемо�имати.�Постоји�задовољство�у�болу,�а�
катарзично� је� и� искуство� � снажних� емоција� које�
изазивамо.

С� друге� стране,� можемо� уравнотежити� ове� ак-
тивности�усмерене�на�губитак�онима�оријентисаним�
на�опоравак.�То�су�активности�које�нам�омогућавају�
да�се�„бацимо”�на�нешто�што�помаже�да�минимизи-
рамо�наше�когнитивно�улагање�у�губитак.�То�могу�
бити�активности�везане�за�рад,�као�што�су�чишћење�
лишћа,� лопатање� снега,� чишћење� куће� или� прање�
судова.�Понекад�физичка�активност�може�бити�ме-
лем�за�ожалошћено�срце.�Не�мора�свака�активност�
усредсређена� на� опоравак� бити� самотничка� актив-
ност�–�провођење�времена�са�људима�који�брину�о�
нама�и�који�нам�помажу�да�мало�одвратимо�пажњу�
од�туге�може�бити�лековито.�Смејање�може�бити�од-
личан�начин�да�се�изборимо�са�губитком�и�физички�
и�ментално.�Жањење�не�прати�само� један�пут,� али�
на�тугу�никада�не�треба�гледати�као�на�крајњу�тачку�
пута�–�можда�ћемо�проћи�кроз�њу�и�носити�је�са�со-
бом�негде�у�нашим�срцима,�али�туга�није�одредиште.

Како се суочити са својом тугом 
Дајте� себи�простора�да�признате� све� губитке,�

очај�или�тугу�коју�осећате.�Немојте�се�претварати�
да�ваша�осећања�нису�важна�-�јесу.�Она�ће�учинити�

више�штете�вашем�благостању�ако�не�признате�да�
постоје.�Немојте�се�изоловати�од�других.�Социјал-
на�повезаност�има�велику�исцелитељску�моћ.�По-
делите�своја�осећања�са�особама�којима�је�стало�до�
вас�–�нека�буде�добро�и�за�вас�и�за�њих�да�разгова-
рате�о�особи�која�више�није�ту.

Направите� посебан� нови� ритуал� који� одаје�
почаст�особи�која�више�није�ту.�Упалите�посебну�
свећу�и�у� себи�или�наглас�одајте� тиху�почаст� тој�
особи.� Изаберите� посебан� рецепт� који� јој� је� био�
омиљени� и� припремајте� га� сваке� године.�Ове� ак-
тивности�оживљавају�радост�коју�вам� је�та�особа�
донела�и�омогућавају�да�на�смислен�начин�негујете�
сећање�на�њу.

Потражите� стручну� помоћ� ако� се� осећате�
преплављено�и�не�можете�сами�да�се�снађете.�Не-
мојте�се�окретати�нездравим�самоумирујућим�об-
расцима�као�што�су�алкохол,�преједање�или�друга�
ризична�понашања.

Како помоћи другима који тугују 
Будите�присутни�–�чак�и�ако�не�знате�праве�речи�

које�бисте�могли�да�кажете,�само�ваше�присуство�
као�вид�подршке�биће�довољно.�Уместо�да�поста-
вљате�питање�„Kако�могу�да�помогнем?“,�понуди-
те� конкретну� помоћ� –� „Кога� треба� да� позовем?“�
„Идем�по�вечеру�–�да�ли�би�више�волео�пицу�или�
пилетину?“�„Свратићу�данас�до�продавнице�у�по-
вратку�с�посла.�Шта�треба�да�ти�покупим?”�„Зашто�
да�ове�недеље�ја�не�покупим�децу�из�школе?�Шта�
мислиш�да�вечерамо�сви�заједно�код�мене."

Немојте�давати�коментаре�о�томе�како�туга�„тре-
ба� да� изгледа“.� Свачија� туга� биће� другачија� –� сви�

жалимо�због�губитка,�али�на�себи�
јединствен�начин.�Немојте�забора-
вити�на�ову�особу�за�два�или�шест�
месеци.� Наставите� да� контакти-
рате�са�њом�и�да�је�укључујете�у�
социјалне�догађаје�–�за�удовице�и�
удовце�може�бити�посебно�болно�
ако�им�се�читав�социјални�круг�за-
твори�након�што�изгубе�партнера.�
Ако�активности�парова�не�подсти-
чу�њихово�укључивање,�посегни-
те� за� индивидуалним� приликама�
да�се�окупите.

Позовите� особу� да� прича� о�
ономе�кога�је�изгубила�–�немојте�
претпостављати� да� избегавање�
теме�тој�особи�чини�губитак�лак-
шим.�Будите�особа�која�дозвољава�
другима�да�буду�рањиви�и�говоре�
о�свом�губитку.�(Psychology�today)

ТУГОВАЊЕ И ПРАЗНИЦИ 

Мозак�тинејџера�који�су�преживели�пандемију�
ковида� показују� знаке� прераног� старења,� говоре�
резултати� најновијих� истраживања.� Како� пише�
„Гардијан“,� истраживачи� су� упоредили� магнетне�
резонанце� (МР)� 81� тинејџера� у�САД� направљене�
пре�пандемије,�између�новембра�2016.�и�новембра�
2019.� године,� са� МР� 82� тинејџера� прикупљених�
између�октобра�2020.�и�марта�2022.�године�(током�
пандемије,� али�након�укидања�карантина).�Након�
што�је�упарио�64�учесника�у�свакој�групи,�истра-
живачки� тим� је� открио� да� су� физичке� промене� у�
мозгу�које�су�се�десиле�током�адолесценције�(као�
што�су�стањивање�кортекса�и�раст�хипокампуса�и�
амигдале)� биле� веће� у� групи� тинејџера�након� со-

цијалне�изолације�него�у�групи�пре�пандемије,�што�
сугерише�да�су�се�такви�процеси�убрзали.�Другим�
речима,�њихов�мозак�је�брже�старио.

„Разлика� у� годинама� у� мозгу� била� је� око� три�
године� –� нисмо� очекивали� тако� велико� повећање�
с�обзиром�на�то�да� је� затварање�током�пандемије�
било�дуго�мање�од�годину�дана”,�рекао� је�профе-
сор�психологије�на�Универзитету�Станфорд�и�први�
аутор�студије�Иан�Готлиб.

Учесници�су�првобитно�пристали�да�учествују�
у�студији�која�се�бави�утицајем�стреса�у�раном�пе-
риоду�живота�на�ментално� здравље�током�пубер-
тета.�

Kако� наводе� из� тима� за� часопис� „Biological�

Psychiatry:� Global� Open� Science“,� група� је� сама�
пријавила� веће� потешкоће� у� менталном� здрављу,�
укључујући� теже� симптоме� анксиозности,� депре-
сије� и� проблема� са� интернализацијом.� Готлиб� је�
приметио�да�се�налази�поклапају�са�онима�других�
истраживача�који�проучавају�утицај�пандемије�на�
ментално�здравље�тинејџера.

„Погоршање� менталног� здравља� праћено� је�
физичким�променама�у�мозгу�за�тинејџере,�верова-
тно�због�стреса�од�пандемије”,�рекао�је�он.

Међутим,�још�није�јасно�да�ли�је�лошије�мен-
тално� здравље� обухваћено� студијом� изазвано� бр-
жим�старењем�мозга,�или�је�ово�друго�лоша�вест�за�
тинејџере.�� (Guardian)

МОЗАК ТИНЕЈЏЕРА КОЈИ СУ ИМАЛИ КОВИД БРЖЕ СТАРИ


