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Да�ли�ће�нова�година�до-
нети� дуго� очекивани�
крај� рата� против� коро-

навируса� и� престанак� сукоба�
у� нашем� европском� комшилу-
ку,�да�ли�ће�цене�наставити�да�
расту� а� животни� стандард� да�
пада,�да�ли�ће�се�смирити�без-
бедносне� и� политичке� тензије�
у� земљи� –� питања� су� са� који-
ма� смо� отворили� првојануар-
ску� страницу� наших� живота,�
интимно� се� надајући� се� да�
ће� наредних� 365� дана� донети�
бољитак,� мир� и� стабилност.�
И� док� грађани� Србије� чекају�
бољи�живот,�психолози�чекају�
Закон� о� психолошкој� делат-
ности�–�доношење�овог�законског�акта�је,�
према�речима�председнице�Друштва�пси-
холога�Србије�др�Тамаре�Џамоње�Игњато-
вић,�приоритет�струковне�организације�у�
текућој�години.�Очекују�и�да�ће�се�испу-
нити�обећање�министра�просвете�Бранка�
Ружића,� који� је� средином�децембра�наја-
вио� да� ће� Радна� група� тог� министарства�
тражити� већи� број� психолога� и� педагога�
у�школама.�Ово�обећање�уследило� је�на-
кон�серије�насилних�догађаја�у�основним�
и�средњим�школама�у�Србији�чији�су�ви-
новници�били�ученици.��

Тим�психолога�и�професора,�на�челу�са�
председницом�Друштва�психолога�Србије�
поднео� је� иницијативу�Скупштини� града�
Београда� за� оснивање� дневних� боравака�
за�децу�са�проблемима�и�поремећајима�у�
понашању,� како� би� се� системски� преве-
нирала�делинквентна�и�насилничка�пона-
шања�и�помогла�правилна�социјализација�
ове� деце.� Услуга� дневног� боравка� пред-

виђена� је� Законом� о� социјалној� заштити�
и� планирано� је� да� је� финансира� локална�
самоуправа� –� она� је� преко� потребна� са�
становишта�школе,�која�нема�могућности�
да�се�бави�овим�проблемом,�као�и�са�ста-
новишта�Суда� за�малолетнике,� који�нема�
начина�да�спроводи�пресуде.�

Друштво� психолога� Србије� вредно�
ради� и� на� припреми� овогодишњег� кон-
греса,� који� носи� назив� „Нови� хоризонти�
(сајбер)психологије“� и� који� ће� се� тради-
ционално�одржати�крајем�маја.�Програм-
ски� одбор� конгреса� предложио� је� ову�
тему�верујући�да�ће�бити�довољно�инспи-
ративна� за�психологе�из�праксе,� као�и� за�
истраживаче,� те� да� ће� их� мотивисати� на�
размену�професионалних�искустава�и�ак-
туелних� научно-истраживачких� налаза� о�
психолошким� аспектима�функционисања�
људи�у�различитим�областима,�које�се�по-
следњих� година� одвија� у� два� различита�
простора:�физичком�и�сајбер-простору.

У�овом�броју�„Психолошких�новина“�

представљамо� вам� чланове�
организационог� одбора� 71.�
Конгреса� психолога� Србије,�
као� и� резултате� истраживања�
„Ефекти� пандемије� ковида-19�
на� образовне� процесе� и� прак-
се� у� Србији“� које� је� поводом�
свог�60.�рођендана�представио�
Институт� за� психологију,� који�
говоре� да� су� корона-криза� и�
рестриктивне� мере� утицали�
на� промену� школске� и� поро-
дичне�динамике,�али�и�на�сва-
кодневне� активности� ученика�
и� њихове� социјалне� односе.�
Преносимо� и� најзанимљивије�
делове� најновијег� УНИЦЕФ-

овог� „Националног� извештаја� о� инклу-
зивном� образовању� у� Србији� за� период�
2019–2021.�године“,�који�сведоче�да�многа�
деца�са�сметњама�у�развоју�или�инвалиди-
тетом,�припадници�ромске�заједнице�и�ма-
лишани�лошијег�социоекономског�статуса�
и�даље�нису�постала�део�овог�образовања�
–�иако� је�око�20.000�деце�у�нашој� земљи�
обухваћено�инклузивним�образовањем.�

Читаоцима� „Психолошких� новина“�
преносимо� и� један� занимљив� чланак� из�
стране�штампе�који�демистификује�појам�
„најдепресивнијег�дана�у�години“�који�на-
водно�„пада“�трећег�понедељка�у�јануару�
–�његови�аутори�тврде�да�овај�датум�није�
одабран�зато�што�тог�дана�на�наплату�сти-
жу�рачуни�за�бахато�трошење�током�ново-
годишњих�и�божићних�празника,�време�је�
хладно�и�меланхолично,�а�ми�утучени�јер�
схватамо�да�је�скидање�вишка�килограма�
које�смо�стекли�током�празника�теже�него�
што� смо�мислили.�Већ� зато�што� је� једна�
туристичка� агенција� дошла� на� идеју� да�
промовише�идеју�о�„тужном“� јануарском�
понедељку,� како� би� продала� што� више�
аранжмана�и�људе� �„излечила“�од�депре-
сије�уз�помоћ�путовања.��

Друштво� психолога� Србије� је� пре�
пар� месеци,� подсећања� ради,� реаговало�
против� рекламирања� коцкарница� и� упо-
зорило� на� пораст� зависности� од� коцке,� а�
у� овом� броју� новина� преносимо� упозо-
рење� стручњака� Специјалне� болнице� за�
болести�зависности�у�Београду,�који�све-
доче� да� је� чак� 16� малолетника� зависних�
од� клађења� смештено� у� ову� здравствену�
установу,�а�најмлађи�од�њих�има�само�12�
година.�Стручњаци�кажу�да�деца�најчешће�
преко�кладионица�улазе�у�свет�коцкања�и�
упозоравају�да�је�у�питању�болест�завис-
ности�подједнако�опасна�као�алкохол�или�
дрога,�а�у�болницу�за�лечење�зависности�
долазе� и� пацијенти� са� 17� и� 18� година� са�
већ�развијеним�облицима�зависности.�

� 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�одржавање�

Конгреса�психолога�Србије�2023,�чија�ће�главна�
тема�бити�Нови�хоризонти�(сајбер)психологије.�
Програмски�одбор�је�тему�предложио�верујући�
да�ће�бити�довољно�инспиративна� за�психоло-
ге�из�праксе,�као�и�за�истраживаче,�те�да�ће�их�
привући� на� размену� професионалних� искуста-
ва�и�актуелних�научно-истраживачких�налаза�о�
психолошким�аспектима�функционисања�људи�
у� различитим� областима� (образовање,� рад,�
здравље,� социјални� живот),� које� се� нарочито�
последњих�година�одвија�у�два�различита�прос-
тора:� физичком� простору� и� сајбер-простору.�
Овакав� савремени�животни� контекст� за� психо-
логе�свакако�представља�изазов�и�захтева�ново�
сагледавање�психолошких�феномена,�које�доно-
си�и�нове�увиде.�

Као�што� је�већ�уобичајено,�у�програм�Кон-
греса� биће� укључена� пленарна� предавања,�
тематске� секције,� симпозијуми,� округли� сто-
лови,� радионице,� постер-изложбе,� трибине,�
промоције�и�састанци�секција.�Конгрес�ће�бити�
прилика� и� за� свечано� уручивање� награда� које�
додељује� Друштво� психолога� Србије� својим�
заслужним� члановима.� Вођени� исказаним� су-
гестијама�учесника�овогодишњег�Конгреса,�на-
стојаћемо�да�програм�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�Конгрес�психолога�2023.�прија-
ви� као� акредитовани� скуп� –� програм� стручног�
усавршавања�запослених�у�образовању�и�у�со-
цијалној�заштити.�

Прецизно� време� и� место� одржавања� на-
редног� 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� укљу-
чили�у�конгресне�активности�и�тако�допринели�
продуктивној�професионалној�размени.

Програмски�одбор�Конгреса�психолога�
Србије�2023

др�Гордана�Ђигић,�председник,�Милош�
Стојадиновић,�секретар,�др�Драган�Попадић,�
др�Јелена�Опсеница�Костић,�др�Ксенија�Ко-

лунџија,�др�Ивана�Петровић,�Анита�Поповић,�
Александра�Пајевић,�Мирсен�Фехратовић

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.�годи-
ни�се�не�мења

Цена� огласног� простора� у� „Психолошким�
новинама“�у�2023.�години�се�не�мења

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

психолога�Србије.�Чланови�Друштва� психо-
лога�у�оквиру�чланарине�добијају�бесплатну�
претплату� на� Психолошке� новине� у� години�
чланства,� умањену� претплату� на� часопис�

“Психологија”,�значајно�нижи�износ�котиза-
ције�за�Конгрес�психолога,�куповину�стручне�
литературе�и�стручно�усавршавање�у�органи-
зацији� ДПС� и� ЦПП� по� повољнијим� ценама�
и�бесплатно�чланство�у�Еврпској�Федерацији�
Психолошких�асоцијација�(ЕФПА).

Тим�психолога�и�професора,�на�челу�са�пред-
седницом� Друштва� психолога� Србије� др� Тама-
ром�Џамоњом�Игњатовић�поднео�је�иницијативу�
Скупштини�града�Београда�за�оснивање�дневних�
боравака� за� децу� са� проблемима�и� поремећаји-
ма�у�понашању,�како�би�се�системски�
превенирала� делинквентна� и� насил-
ничка�понашања�и�помогла�правилна�
социјализација� ове� деце.� Како� обја-
шњава�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић,�
услуга�дневног�боравка�предвиђена�је�
Законом�о�социјалној�заштити�и�пла-
нирано�је�да�је�финансира�локална�са-
моуправа� –� она� је� преко�потребна� са�
становишта�школе,� која� нема� могућ-
ности�да�се�бави�овим�проблемом,�као�и�са�ста-
новишта�Суда�за�малолетнике,�који�нема�начина�
да�спроводи�пресуде.�

„Дневни� боравак� подразумева� низ� сложе-
них� услуга� које� се� односе� на� психосоцијалну�
подршку�деци,�саветодавне�интервенције�и�еду-
кативне� радионице� где� деца� са� поремећајима� у�
понашању� уче� различите� социјалне� вештине� и�
развијају�просоцијална�понашања.�Такав�дневни�
боравак�већ�је�постојао�у�Београду�и�зависио�је�
од�пројектног�финансирања,�али�је�нама�потреб-
на� трајна� услуга� у� заједници,� како� би� деци� са�
проблемима�у�понашању�била�пружена�адекват-

на� и� континуирана� стручна� подршка.�Важно� је�
разумети�да�деца�која�се�понашају�антисоцијал-
но� или� су� у� сукобу� са� законом,� понекад� имају�
озбиљне�менталне� проблеме� –� често� су� и� сама�
жртве�насиља�или� злостављавања,� имају�ниско�

самопоштовање� и� свој� бол� трансфор-
мишу�у�бес�и�агресију,�јер�не�знају�како�
да�се�носе�са�тешким�емоцијама.�Ако�
се�фокусирамо�само�на�казнене�мере,�
антисоцијално� понашање� само� ће� се�
учрвстити� и� наставити“,� објашњава�
председница� Друштва� психолога� Ср-
бије�и�подсећа�да�је�оснивање�дневних�
боравака�предвиђено�и�Законом�о�ма-
лолетницима.�����

Дневни� боравци� за� децу� са� проблемима� у�
понашању�постоје�у�Новом�Саду�и�Kрагујевцу,�
а�од��када�је�овај�боравак�основан�у�Новом�Саду�
2004.�године,�нема�рецидива�кривичних�дела�код�
малолетних� преступника.� Статистика� сведочи�
да� је� у�Србији� око� 140�деце� годишње�у� сукобу�
са� законом,� а� већина�њих� су� вишеструки�прес-
тупници.�Истраживања�такође�говоре�да�је�сваки�
седми� ученик� седмог� и� осмог� разреда� основне�
школе�физички�малтретиран�од�стране�вршњака�
у�школи,�а�са�већим�узрастом�расте�и�проценат�
претњи�и�вређања�међу�тинејџерима.�

� К.�Ђорђевић

ЗА ДЕЦУ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ 
ПОТРЕБАН ДНЕВНИ БОРАВАК
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ИСТРАЖИВАЊЕ ИНСТИТУТА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ЕФЕКТИ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 НА  
ОБРАЗОВНЕ ПРОЦЕСЕ И ПРАКСЕ У СРБИЈИ

У�покушају� да� заустави� ширење� пандемије�коронавируса,� већина� влада� широм� света�
привремено�је�затворила�школе�и�факулте-

те�и�у�врло�кратком�временском�периоду�примора-
ла�образовни�систем�да�пређе�са�традиционалног�
учења� на� учење� на� даљину.�Процене�УНЕСЦО-а�
сведоче� да� је� милијарда� и� по� ученика� и� студена-
та� прешло� на� онлајн� наставу� и� учење� преко� ТВ�
образованих� сервиса,� а� промене� у� физичком,� со-
цијалном,�психолошком�и�когнитивном�контексту�
наставе�и�учења�утицале�су�на�све�учеснике�у�об-
разовном�процесу,�почев�од�ученика,�преко�настав-
ника� и� стручних� сарадника,� па� све� до� родитеља.�
Резултати� студије� „Ефекти� пандемије� ковид-19�
на�образовне�процесе�и�праксе�у�Србији“,�коју� је�
реализовао�Институт�за�психологију�Филозофског�
факултета� у� Београду,� уз� финансијску� подршку�
УНИЦЕФ-а� у� Србији� и� подршку� Министарства�
просвете,�говоре�да�су�корона-криза�и�рестриктив-
не�мере�утицали�на�промену�школске�и�породичне�
динамике,�али�и�на�свакодневне�активности�учени-
ка�и�њихове�социјалне�односе.��

Како� је� на� представљању� овог� истраживања�
истакла� његова� ауторка� и� управница� Института�
за�психологију�др�Зора�Крњаић,�ради�се�о�квали-
тативној� студији�о� образовним�искуствима� током�
пандемије,�која�је�обухватила�фокус�групе�са�преко�
400�ученика�основних�и�средњих�школа�у�Србији,�
као�и�интервјуе�са�90�ученика�из�осетљивих�група,�
њиховим� родитељима� и� наставницима.� Због� тога�
ова� студија� пружа� јединствен� увид� у� квалитет� и�
праведност�наставног�процеса,�квалитет�вршњач-
ких� односа,� као� и� улогу� породице� у� образовању�
током�пандемије�ковид-19�у�Србији.

Фактори квалитетног образовања
„Кључни� налази� студије� сугеришу� да� су� чи-

ниоци�квалитетног�образовања�у�време�пандемије,�
баш�као�и�у�редовним�околностима,�били�посвеће-
ност� наставника,� разноврсне� савремене� наставне�
методе,� доследно� праћење� рада� и� напредовања�
ученика�и�праведно�оцењивање.�Праведности�об-
разовања,� односно� једнаким�шансама� за� ученике�
из�осетљивих�друштвених�група,�доприносили�су�
још�и�индивидуализација�психолошке�и�образовне�
подршке�и�техничка�подршка.�Kод�млађих�ученика�
сарадња�родитеља�и�школе�показала�се�као�важан�
чинилац�успешног�учења�у�периоду�пандемије.�У�
односу�на�основне�школе�и�гимназије,�у�средњим�
стручним�школама�ређе�су�биле�забележене�пози-
тивне� праксе� коришћења� система� за� управљање�
учењем� и� синхроне� наставе,� а� чешће� изазови� са�
праћењем� рада� ученика� и� оцењивањем.� Налази�
указују�да�потенцијали�вршњачке�подршке�нису�у�
довољној�мери�искоришћени�у�образовању�током�
пандемије,�посебно�у�случају�ученика�из�осетљи-
вих�група.

Пандемија�и�рестриктивне�мере�утицале�су�на�
свакодневне�активности�ученика,�њихове�односе�са�
вршњацима�и�друштвени�живот.�Иако�су�ученици�
говорили�и�о�позитивним�искуствима�и�о�томе�да�у�
неким�аспектма�њиховог�друштвеног�живота�није�
било�промене,�преовладала�су�негативна�искуства.�
Друштвени�живот�ученика�био�је�више�погођен�у�
школском�него�у�ваншколском�контексту,�позитив-
на�искуства�чешће�су�била�повезана�са�контекстом�
ван�школе.�Ученици�су�негативна�искуства�чешће�
повезивали� са�школским�контекстом�наводећи�да�
су�им�недостајали�школски�другови,�контакт�током�
карантина�или�мера�у�школи�(физичка�дистанца�и�

подела�одељења�у�групе),�као�и�изгубљене�прилике�
за�учешће�у�школским�друштвеним�догађајима�по-
пут�екскурзија�и�школских�свечаности.�Позитивна�
искуства� везана� су� за� период� хибридног� образо-
вног�модела,�када�су�се�радовали�да�поново�буду�
заједно� са� школским� друговима.� У� ваншколском�
контексту�ученици�из�опште�популације�говорили�
су� како� су� пропустили� изласке� са� вршњацима� и�
жалили� се� да� су�изгубили� контакт� са�њима,� про-
пустили�друштвене�догађаје�и�изгубили�су�навику�
дружења.�Позитивна�искуства�у�том�контексту�су�
се�претежно�односила�на�дружење�са�вршњацима�
упркос�мерама�против�пандемије�и�у�мањој�мери�
на�онлајн�контакте�путем�друштвених�мрежа.�Уче-
ници�нису�извештавали�о�променама�у�игрању�он-
лајн�игрица�и� коришћењу�друштвених�мрежа� то-
ком�пандемије“,�навела�је�Зора�Крњаић.�

Улога родитеља
Налази�овог�истраживања�показују�да�се�роди-

тељско�учешће�у�образовању�деце�током�пандемије�
значајно�повећало�–�ученици�из�опште�популације�
истакли�су�да�су�родитељи�имали�изражену�улогу�
у� пружању�подршке� у� учењу,� посредовању� у� ин-
теракцији�ученик-наставник,�праћењу�активности�
везаних� за� образовање� и� пружању� емоционалне�
подршке.� Родитељи� ученика� из� осетљивих� гру-
па� истичу� да� су� током� пандемије� највише� били�
укључени�у�пружање�подршке�деци�у�савладавању�
градива,�а�у�породицама�ученика�ниског�социјал-
но-економског�статуса,�родитељи�су�чешће�имали�
улогу� у� обезбеђивању� приступа� образовању� кроз�
осигуравање� техничких� предуслова� за� праћење�
наставе� на� даљину,� док� су� родитељи� ученика� са�
тешкоћама�у� учењу�чешће�истицали� свој� појачан�
ангажман�у�подржавању�учења�и�посредовању�ко-
муникације� између� ученика�и�наставника,�што� је�
често� подразумевало� и� индивидуализацију� садр-
жаја�и� задатака.�Анализа�интервјуа� са� родитељи-
ма� ученика� из� осетљивих� група,� показује� да� они�
углавном� доживљавају� да� се� њихова� укљученост�
у�образовање�деце�током�пандемије�појачала.�Ис-
товремено,�мали�број�наставника�је�препознавао�да�

су�промене�у�начину�организације�наставе�резул-
тирале� појачаним� ангажовањем� родитеља.� Осим�
што�препознају�да�је�дошло�до�појачаног�ангажо-
вања,� део� родитеља� препознаје� и� да� су� се� током�
пандемије� нашли� у� новим� улогама� –� пре� свега� у�
улози� посредника� у� комуникацији� између� учени-
ка�и�наставника.�Потребно�је�истаћи�и�да�значајан�
број�родитеља�ученика�са�тешкоћама�у�учењу�опи-
сује�да�су�и�пре�пандемије�били�изузетно�укључени�
у� образовање� своје� деце,�што�може� указивати� на�
појачан�ризик�од�емоционалног�сагоревања.�

„Kада�је�реч�о�ефектима�школовања�током�пан-
демије�на�ученике,�ученици�су�најчешће�препозна-
вали�негативан�утицај�пандемије�на�школска�знања�
и�компетенције,� а� затим�и�на�радне�навике�и�мо-
тивацију�за�школско�учење.�И�међу�ученицима�из�
опште�популације�и�међу�онима�из�осетљивих�гру-
па�преовлађује�виђење�негативног�утицаја�панде-
мије�на�њихово�ментално�здравље�–�они�најчешће�
описују�повлачење�из�социјалних�односа,�појачан�
осећај� анксиозности� (и)ли� депресивна� осећања�
која�су�се�појавила�у�овом�периоду.�Упркос�томе,��
изузетно�мали�број�ученика�наводи�да�је�потражио�
психолошку�помоћ.�Истовремено,�део�ученика�из�
опште�популације�опажа�да�је�пандемија�имала�по-
зитиван�утицај�на�њихово�ментално�здравље,�кроз�
обезбеђивање�додатног�времена�за�преиспитивање�
или�грађење�слике�о�себи�као�ментално�отпорној�
особи.�У�односу�на�ученике�основних�школа�и�гим-
назија,� код� ученика� из� средњих� стручних� школа�
пандемија�је�имала�најнегативније�ефекте�по�радне�
навике�и�мотивацију,�али�они�нису�били�праћени�
смањењем�оцена,�нити�погоршањем�односа�према�
школи�и�даљем�образовању.�Стиче�се�утисак�да�су�
они�боље�спознали�своје�таленте�и�интересовања�и�
имали�прилику�да�унапреде�ваннаставне�вештине.�
Наставници�су�се�током�пандемије�често�осећали�
исцрпљено�услед�већег�ангажовања�око�припреме�
и� организације� наставе� и� „брисања”� граница� из-
међу�приватног�и�професионалног,�али�су�унапре-
дили� дигиталне� компетенције� и� иновирали� своју�
наставу“,�закључила�је�Зора�Крњаић.�

� Катарина�Ђорђевић
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Бранка Тишма
Дипломирани� психолог.�

Дипломирала� на� Филозоф-
ском�факултету�Универзитета�
у�Београду,�на�Катедри�за�пси-
хологију.� Као� психолог� ради-
ла� у� предшколској� установи�
„Радост“,�Чачак�и�ОШ�„Лазар�
Саватић“,�Земун.�Преко�20�го-
дина�је�члан�Удружења�„Здра-
во�да�сте“�и�координатор�дечјих�програма,�које�је�
настало�као�одговор�на�ратом�угрожен�социјални�
оквир�развоја�деце.�Аутор,�коаутор�и�релизатор�је�
различитих�семинара�и�акредитованих�програма�у�
образовању�и�програма�„Здраво�да�сте“.�Учесник�
је� великог� броја� конференција� у� образовању,� и�
програма� реализованих� у� предшколству� и� основ-
ном�образовању.�Члан�је�различитих�радних�група�
при�Министарству�просвете,�науке�и�технолошког�
развоја,�пре�свега�у�изради�различитих�подзакон-
ских�докумената.�У�два�мандата�била� је�члан�ИО�
ДПС-а,�и�два�мандата�председник�ИО�ДПС-а,�као�
и�председник�Секције�психолога�у�основним�шко-
лама.�Покретач�је�и�учесник�различитих�истражи-
вања�и�активности�које�се�односе�на�развој�струке�
и�статус�психолога�у�образовању.�Аутор�је�прируч-
ника� за� рад� у� предшколским�и� основношколском�
образовању� за� интерну� употребу.� У� оквиру� свог�
професионалног�рада,�ангажовања�у�ДПС-а�и�у�ор-
ганизацији�„Здраво�да�сте“�остварила� је�контакте�
са�различитим�институцијама,�организацијама�об-
разовања,�културе,�здравства,�социјалне�заштите�и�
невладиним�сектором�као�и�са�другим�психолози-
ма,�који�су�се�ангажовали�у�образовању.�Оствари-
ла� је� сарадњу�са�Друштвом�психолога�Републике�
Српске,� посебно� у� организацији� рада� и� дефини-
сања�послова�психолога�у�образовању.

Душко Кљајић
Мастер�психолог,� завршио� је�основне�и�мас-

тер�студије�на�Департману�за�психологију�ФМК�

у� Београду.�Мастерирао� је� у�
јануару�2022.�године�са�тезом�
„Прави� мушкарци� и� праве�
жене�–�сексизам�међу�млади-
ма“,�са�којом�је�учествовао�у�
интернационалном� пројекту�
„Towards� Gender� Harmony“,�
а� овај� рад� је� представљен� је�
на� 70.� Конгресу� психолога�
Србије.�Радио� је� као� сарадник�у�настави�на�Де-
партману� за� психологију� ФМК� на� предметима�
Статистика� и� Напредна� статистика.� Његов� ис-
траживачки� рад� везан� је� за� области� социјалне�
психологије� и� образовања,� кроз� теме� научне� и�
здравствене�писмености,�са�неколико�објављених�
чланака�и�конференцијских�саопштења.�Тренут-
но� је� ангажован� на� твининг�ИПА� пројекту�Ми-
нистарства�здравља�РС�„Подршка�јачању�капаци-
тета�релевантних�институција�у�оквиру�области�
биомедицине“�о�добровољном�неплаћеном�дава-
лаштву�крви,�органа,�ткива�и�ћелија.�Од�2021.�је�
активно� укључен� у� рад�Друштва� психолога�Ср-
бије.�Тренутно� је�на�докторским�студијама�пси-
хологије�на�Филозозофском�факултету�Универзи-
тета�у�Београду.

Милица Лазић 
Докторка� психолошких�

наука� и� научна� сарадница�
запослена� на� Филозофском�
факултету�у�Новом�Саду.�Тре-
нутно�је�ангажована�као�пост-
докторанткиња� на� пројек-
ту� Innovative� Immunization�
Hubs,�који�се�бави�повећањем�
вакциналне�писмености�мар-
гинализованих� група� у� шест� европских� земаља.�
У� свом� научно-истраживачком� раду� усмерена� је�
на� област� менталног� здравља,� са� ужим� интере-
совањима� у� областима� крос-културних� истра-
живања,� психологије� резилијентности,� протек-

тивних� фактора� и� субјективног� благостања,� а�
нарочито� у� контексту� актуелних� и� стресора� из�
периода� одрастања.� Ауторка� је� или� коауторка� у�
око� 30� оригиналних� научних� радова� у� домаћим�
и� међународним� научним� часописима,� а� учест-
вовала� је� са� саопштењима� на� преко� 60� научних�
конференција.� Добитница� је� бројних� награда,�
међу� којима� и� награде� Филозофског� факултета�
у� Новом� Саду� за� најбољег� младог� истраживача�
Филозофског� факултета� за� 2018.� годину� у� обла-
сти�друштвених�наука,�награде� „Живорад�Жижа�
Васић“�коју�додељује�Друштво�психолога�Србије�
за�популаризацију�психологије�као�науке,�Сакура�
стипендије�за�најбољи�истраживачки�рад�на�тему�
Јапана,�а�чланак�на�којем�је�коаутор�био�је�изло-
жен�на�Међународном�фестивалу�науке�и�образо-
вања,�као�врхунски�резултат�Филозофског�факул-
тета�у�Новом�Саду.�Рецензирала�је�радове�у�преко�
десет�врхунских�међународних�часописа.

Весна Чорто 
Дипломирала� на� Фило-

зофском� факултету� у� Бео-
граду,� на� смеру� инустријска�
психологија.�У�ЈП�„Пошта�Ср-
бије“�запослена�је�27�година�у�
Служби�за�развој�и�селекцију�
кадрова,�Функције�управљања�
кадровима,� а� 12� година� била�
руководилац�службе.

Јелена Митровић  
Основне� и� мастер� студије�

психологије� завршила� је� � на�
Филозофском� факултету� у�
Нишу.� Завршила� је� базични�
курс� из� когнитивно-бихејви-
оралне� терапије.� Тренутно�
ради� као� психолошки� са-
ветник�у�Пироту.�

Дана� 07.12.2022.� у� просторијама� Националне�
службе�за�запошљавање�Филијале�у�Сомбору�одр-
жан� је� завршни� годишњи� састанак� Подружнице�
психолога� Западнобачког� округа.� Овом� редовном�
планираном� програмском� састанку� присуствовали�
су� запослени� психолози� различитих� институција.�
Њима�је�као�централна�тема�састанка�представљена�
нова�услуга�психолога�Националне�службе�за�запо-
шљавање,�која�се�од�јуна�2022.�године�примењује�у�
свим� филијалама� запошљавање� у� Србији.� Раде� је�
искључиво�добро�едуковани�психолози�који�су� за-
послени�по�свакој�филијали.

Пун�назив�обуке�је�Обука�о�психосоцијалним�и�
психолошким�аспектима�предузетничког�рада,�а�по-
нуђена�је�свим�незапосленим�лицима�на�евиденцији�
националне� службе� запошљавања,� који� имају� раз-
вијене�идеје�предузетничког�посла,�или�о�томе�само�
размишљају�као�о�могућности�решења�свог�пробле-
ма�запошљавања.�Они,�истовремено,�имају�могућ-
ност�да�сваке� године�у�више�конкурсних�циклуса,�
добију�средства�за�покретање�сопственог�посла.�За�
њих� је� већ� годинама� обезбеђена,� уколико�желе� да�
добију�средства,�обука�о�правно-економским�аспе-
ктима� и� припреми� предузетништва.� Нова� обука� о�
психолошким�аспектима�предузетништва�је�опцио-
на,�лица�на�евиденцији�НСЗ-а�могу�за�њу�да�се�опре-
деле�према�личној�мотивацији�и�интересовању,�чак�
и�када�су�доста�далеко�од�реализације�својих�идеја�о�

покретању� соспственог� посла�
у�било�ком�облику.

Обука�је�једнодневна,�ради�
са� са� малом� групом� заинте-
ресованих,� највише� 12� лица.�
Садржи�теоријску�и�практичну�
разраду�свих�битних�елемена-
та� на� којима,� са� психолошког�
становишта,� � почива� један�
мали� или� велики� предузет-
нички� посао.� Значајне� теме�
овог� високо� специјализованог�
и� стручно� вођеног� рада� су�
процена� себе,� личних�мотива,�
искустава� и� очекивања,� као� и�
за� предузетништво� посебно�
важних�вештина�у�фокусу:�ор-
ганизованости,�планирања,�постављања�приорите-
та,�управљања�временом�,�као�и�другим�потребним�
ресурсима.� Одговорност,� одлучност,� иницијатив-
ност,�доношење�одлука,�праћење�и�контрола�актив-
ности,�као�и�вештина�пословне�и�личне�комуника-
ције�су�централне�теме.�Уз�то,�комплетирању�слике�
о�томе�шта�предстоји�и�доноси�предузетнички�рад,�
прикључени� су� и� равнотежа� приватних� и� послов-
них� обавеза� и� постављање� психолошки� „здравих“�
граница� мноштву� животних� улога� са� којима� нуж-
но�мора�да�се�носи�свако�ко�се�определи�за�преду-

зетништво� као� вид� соственог�
запослења.�На�аналитичан�на-
чин�сагледава�се�и�окружење�и�
изазови,� тешкоће�и� проблеми,�
који�су�саставни�пратиоци�пре-
дузетништва,� некад� очекива-
ни,�а�често�и�неочекивани.�

Овај� вид� драгоцене� при-
преме� за� предузетништво,� у�
нашој� општини� прошло� је� 18�
лица,�а�у�јануару�ће�бити�одр-
жана� нова� обука,� пред� пред-
стојећи�циклус�конкурисања�за�
средства� Националне� службе.�
Искуства� покренутих� обука� у�
2022.� позитивна� су� и� подсти-
цајна.�Укључени�су�истакли�да�

им�је�веома�значила�ова�врста�размене�и�самопро-
цене,�представљених�психолошких�знања�за�будући�
предузетнички�рад,�те�да�ће�бити�итекако�корисна�за�
потпуну�припрему�и�планирање�посла.

Тематски� састанак� је� одржала� Јадранка� Радој-
чић,� дипломирани� психолог,� саветница� за� плани-
рање� каријере� у� Филијали� Сомбор.� У� наредном�
периоду�Подружница�психолога�ће� сачинити�план�
рада� за� 2023.� годину.�Надамо� се�да�ће� активности�
бити�занимљиве,�садржајне�и�у�складу�са�потребама�
чланова�подружнице.

САСТАНАК ПОДРУЖНИЦЕ ПСИХОЛОГА ЗАПАДНОБАЧКОГ ОКРУГА 
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психолошке новинеЈАНУАР 2023.

У�интересу� детета� је� да� школа� и� по-родица� врше� усаглашени� васпитни�
утицај�што�би�значило�да�се�усагла-

се�пре�свега�око�одређених�вредности�и�на�
тај�начин�обезбеде�стабилан�оквир�у�којем�
се�ученик�образује�и�васпитава.�Такав�кон-
сензус�данас�уоште�не�постоји�–�ни�у�доме-
ну�образовне,�нити�у�домену�васпитне�улоге�
школе.�Примери:�у�школи�заступамо�да�се�
не� узвраћа�истом�мером,� а� поједини�роди-
тељи�децу�усмеравају�да�узврате.�Неки�ро-
дитељи�усмеравају�децу�да�пријаве�насиље,�
а�неки�не.�Васпитни�утицај�школе�одвија�се�
и� домену�образовне�улоге� коју�школа�оба-
вља,�а�кроз�подстицање�ученика�да�преузи-
му�одговорност�за�учење�и�резултате�учења�
и�кроз�систем�вредновања.�Ученика�уче�да�
буде�истрајан,� да�поставља�себи�изазове�и�
улаже�додатни�труд�да�их�оствари.�Уче�га�да�
се�труд�исплати�и�да�је�знање�вредно�само�
по�себи.�И�овде�имамо�примера�да�родитељи�
усмеравају�децу�управо�супротно�школским�
вредностима� тако� што� подржавају� лакше�
начине�да�се�дође�до�успеха�и�тако�што�их�
заправо� „чувају“� од� преузимања� одговор-
ности,�како�за�школски�успех�тако�и�за�по-
следице�понашања.�Однос�родитеља�према�
школи�може�се�исказати�на�овај�начин�–�од�
школе�се�очекује�да�васпитава�и�образује�на�висо-
ком�нивоу,�а�школи�се�недовољно�верује.

Насиље у школама
Очигледно�је�да�смо�суочени�са�порастом�учес-

талости�насилних�облика�понашања�у�школама�и�
то� на� свим� релацијама:� између� ученика,� ученика�
према� наставницима� и� родитеља� према� наста-
вницима/школи.�Томе�је�свакако�допринео�пораст�
насиља�у�друштву,�криза�васпитања�и�ауторитета,�
утицај�медија�али�и�рад�на�сензибилизацији�учени-
ка,�наставника�и�родитеља�да�препознају�насиље�и�
реагују�на�њега.�Већи�број�ученика�испољава�пона-
шања�која�се�сврставају�у�неки�од�облика�насиља,�а�
ситуације�насиља�се�интензивирају�и�постају�бру-
талније�у�ери�дигалних�медија,�јер�их�је�лако�учи-
нити�јавним.�Појава�дигиталног�насиља�је�проши-
рила�спектар�понашања�која� сматрамо�насилним.�
Насиље� је� данас� видљивије� захваљујући� брзом�
ширењу�информација�путем�друштвених�мрежа.

Облици� насиља� ученика� према� наставницима�
су� такође� постали� бруталнији,� јер� се� лако� могу�
учинити�јавним.�Псовке,�претње�и�провокације�на�
ивици�физичких�обрачуна�честа�су�појава�у�поједи-
ним�средњим�школама.�Овакви�облици�понашања�
интензивирају�се�на�крају�школске�године�када�се�
закључују�оцене.�Сродна�понашања�спуштају�се�и�
на�ниже�узрасте�где�су�ређа,�али�ипак�присутна�и�
у� основним�школама.�Све� су� чешће� ситуације� да�
родитељи�ученика�насилно�комуницирју�са�школ-
ским�особљем.�Има�и�примера�моћних�родитеља�
који,�штитећи�своју�децу,�штетно�делују�и�изази-
вају� страх� од� школског� особља,� што� као� крајњу�
консеквеннцу�може�да�има�и�дискриминишуће�по-
нашање�према�деци.

Како функционише систем  
Школа�има�обавезујући�протокол�за�поступање�

у�ситуацијама�насиља�или�сумњи�на�насиље.�Овај�
задатак� у�школи� обавља� тим� састављен� претежно�
од� наставника� у� којем� учествује� и� стручни� сарад-
ник,�представници�ученика,�родитеља,� евентуално�
и� јединице�локалне� самоуправе.�Облици�насилног�

понашања�су�разврстани�на�три�нивоа�по�тежини�и�
по�интервенцији�која�се�предузима.�На�првом�нивоу�
насиља,�мере�су�у�надлежности�одељењског�старе-
шине,�на�другом�нивоу�укључује�се�тим�за�заштиту�
ученика�нaсиља,� за� облике�насиља�који�припадају�
трећем� нивоу,� које� школа� не� може� да� реши� сама,�
укључује�се�спољашња�заштитна�мрежа,�коју�чине�
МУП,�Дом�здравља�и�Центар�за�социјални�рад.�

Поред�протокола� за� поступање� у� ситуацијама�
насиља,� у�школи� се� васпитна� политика� спроводи�
и�применом�Правилнника�о�васпитно-дисциплин-
ској�одговорности�ученика�и�запослених.�Реперто-
ар�казни�којима�школа�располаже�су�од�васпитних�
мера� –� опомена� и� укора� до� васпитно-дисциплин-
ских�мера�–�укора�директора�и�Наставничког�већа.�
Од�изречених�мера,� лакших�или� тежих,� зависи�и�
оцена� из� владања� ученика.� Владање� се� бројчано�
оцењује,� а� оцена� из� владања� утиче� на� општи� ус-
пех�ученика�у�седмом�и�осмом�разреду.�Изрицању�
мере� треба� да� претходи� појачан� васпитни� рад� са�
учеником.�Неколико� година�примењује� се� и�Пра-
вилник�о�друштвено-корисном�раду,�паралално�са�
изрицањем�мера.�Ученику,� којем� се� изрекне�нека�
васпитна� или� васпитно-дисциплинска� мера� пара-
лелно�се�одређује�и�мера�друштвено�корисног�рада�
и�планирају�се�активности�којима�ученик�може�на�
неки�начин�да�надокнади�штету�у�односу�на�повре-
ду�коју�је�учинио�–�концепт�реституције.

Од� увођења� протокола� за� поступање� у� ситу-
ацијама� насиља,� законска� регулатива� која� прати�
примену� овог� протокола� у� школама� се� неколико�
пута�мењала�и�усклађивала�у�складу�са�препорука-
ма�практичара.�Иако�су�нека�решења�поправљена�и�
процедуре�унапређене�и�даље�су�присутне�тешкоће�
у�примени�и�има�још�доста�простора�за�унапређи-
вање.�Први�проблем�се�јавља�већ�са�дефиницијом�
насиља� која� обухвата� врло� широк� спектар� пона-
шања� -� вербалних�и� невербалних,� једном�учиње-
них� и� поновољених,� потенцијално� или� стварно�
угрожавајућих.� Тако� широко� одређење� насиља� у�
пракси�доводи�до�проблема�идентификације�неке�
ситуације�као�насилне,�јер�све�заправо�може�бити�
насиље.�Други�проблем�је�што�је�немогуће�у�школи�
реаговати�на�сваку�ситуацију�и�на�тај�начин�обезбе-
дити�поштовање�принципа�доследности.�То�значи�

да�је�велика�вероватноћа�да�ће�неко�за�један�
поступак�бити�кажњен,�а�неко�други�за�исти�
поступак�неће�бити�кажњен.�Ово�зависи�и�
од�фактора�наставника�–�неки�ће�бити�бла-
жи�а�неки�оштрији�у�санкционисању�пона-
шања�ученика.

Други� проблем� се� јавља� у� поступку�
утврђивања� одговорности.�Понекад� је� врло�
тешко� утврдити� шта� се� заправо� десило,� а�
да�не�говоримо�колико�је�тешко�код�ученика�
утврдити�намеру�да�се�некоме�нанесе�повре-
да� или�штета.� Неретко� се� дешава� да� роди-
тељи� негодују� у� ситуацијама� када�школски�
тим�настоји�да�утврди�одговорност�ученика�
у�ситуацији�насиља�као�и�када�се�детету�из-
рекне� васпитна� или� васпитно-дисциплин-
ска� мера.� Иако� се� декларативно� залажу� за�
спровођење� васпитно-дисципинских� мера,�
догађа� се� да� родитељи� својим� ставом� оп-
струирају�настојања�школе�(одељенског�ста-
решине,�стручног�сарадника,�чланова�тима)�
да�васпитно�делује�на�овај�начин.�На�пример,�
у� ситуацијама� када� врста� и� интензитет� по-
вреде�обавеза�ученика�захтева�да�се�ученику�
смањи�оцена�из�владања,�неретко�се�дешава�
да�је�став�родитеља�сличан�као�и�код�оцењи-
вања�успеха�из�наставних�предмета.�Васпит-

на�улога�смањивања�оцене�из�владања�се�занемарује�
и�у�први�план�се�стављају�потенцијалне�последице�
оцене�–�мања�просечна�оцена,�утицај�на�општи�ус-
пех,�тешкоће�при�упису�у�средњу�школу,�лоша�сли-
ка�о�детету.�Родитељи�на�овај�начин,�уместо�да�се�
у� остваривању� васпитног� утицаја� потпомогну� ау-
торитетом�школе�и�наставника,�постижу�супротан�
ефекат�–�слабљење�ауторитета�и�васпитног�утицаја.

Трећи�проблем�је�су�казнене�мере�којима�шко-
ла� располаже,� а� које� често� нису� делотворне� и� не�
доводе� до� позитивних� промена� у� понашању.� То�
се� нарочито� односи� на� блаже� или� васпитне�мере�
као�што�су�опомена�и�или�укор�одељењског�старе-
шине.�Примена�благих�мера�неретко�доводе�и�до�
хабитуације.� Смањена� оцена� из� владања� и� евен-
туално� изкључивање� ученика� из� школе� (средња�
школа)�су�заправо�једине�казне�са�конкретном�по-
следицом.�У�изрицању�мера�које�доводе�до�потен-
цијално�озбиљних�последица�по�ученике�као�што�
су�губитак�права�на�школовање�или�немогућност�
уписивања�жељене� средње�школе,� као�просветни�
радници�имамо�дилему�коју�врсту�поруке�треба�да�
пошаљемо�младим�особама�–�да�су�грешке�попра-
вљиве�и�да�друштво�о�њима�брине�или�неку�другу.�

Исти�Протокол�и�Правилник�примењује�се�и�у�
случају�насиља�ученика�према�наставницима.�Када�
се�утврђује�одговорност�ученика�за�испољено�на-
сиље�према�наставнику,�које�такође�подразумева�да�
виновници�дају�изјаве,� јављају�се�и�додатне�теш-
коће.�Наиме,�дешава�се�да�наставници�очекују�да�
им� се� априори� верује� и� прихвати� њихова� страна�
приче.�И�само�спровођење�процедуре�утврђивања�
одговорности� ученика� доживљавају� као� повре-
ду.�Са�друге� стране,� нису�увек� спремни�да� ураде�
оно�што� је� до�њих,� јер� то� захтева� додатни� рад� и�
ангажовање�у�развијању�комуникацијских�вешти-
на,�на�које�нису�сви�спремни.�Неретко�се�дешава�
да�покушај�да�се�утврди�на�који�начин�је�допринео�
ситуацији�када�су�ученици�према�њему�испољили�
насиље,�наставник�перципира�на�начин�да�га�опту-
жују�да�је�он�одговоран�за�оно�што�се�десило.

Ивана�Оролицки
Директор�ОШ�„Светозар�Марковић“� 

у�Београду
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психолошке новине ЈАНУАР 2023.

Стручно�мишљење,�у�чијој�изради�су�учест-
вовали�стручњаци�свих�релевантних�дисци-
плина�за�ово�питање,�настало�је�на�иниција-

тиву�Лабораторије�за�истраживања�рода�Института�
за�филозофију�и�друштвену�теорију�Универзитета�
у�Београду.�У�наставку,�издвајамо�главне�аргумен-
те� који� су� од� значаја� за� информисање� јавности�и�
промену�одлуке�о�измени�садржаја�седам�уџбеника�
биологије�за�осми�разред�основне�школе.

Измена�садржаја�седам�од�осам�прописно�одо-
брених�и�већ�примењиваних�уџбеника� �биологије�
за�осми�разред�основне�школе,�у�делу�који�се�од-
носи� на� питања� пола,� рода,� родног� и� сексуалног�
идентитета,�представља�директну�цензуру�стручне�
и�научне�мисли�спроведену�противно�важећем�За-
кону�о�уџбеницима.�Мишљење�Радне�групе�Завода�
за�унапређивање�образовања�и�васпитања�(ЗУОВ),�
формиране�на�захтев�Министарства�просвете,�нау-
ке�и�технолошког�развоја�Републике�Србије,�којом�
су� ове� измене� наложене,� неадекватно� је� како� са�
становишта�законских�процедура,�тако�и�у�погле-
ду�његове�садржине.�У�наставку�образлажемо�три�
основна�аргумента�против�спроведених�измена�уџ-
беника.

Аргументи против измена 
1)�Уџбеници�су�измењени�у�нетранспарентној�

процедури�супротно�важећим�законским�одредба-
ма�Изменама�уџбеника.�Свих�осам�уџбеника�био-
логије�је�у�2021/22.�школској�години�одобрено�и�ус-
војено�у�складу�са�процедурама�које�налаже�Закон�
о�уџбеницима.�То�у�пракси�значи�да�су�уџбеници�
прошли�кроз�процес�процене�квалитета,�усвајања�
и� одобравања� који� подразумева� позитивну� оцену�
стручне�рецензентске�комисије�издавача�и�стручне�
оцене�ЗУОВ-а�на�основу�усклађености�са�Стандар-
дима�квалитета�уџбеника�„прилагођеног�психофи-
зичким,�узрасним�и�личним�образовним�потребама�
сваког�детета,�ученика�и�одраслог”.�Иако�су,�дакле�
ови�уџбеници�били�одобрени�кроз�редовну�проце-
дуру�одобравања�уџбеника�Министарства�просве-
те,�науке�и�технолошког�развоја�Републике�Србије�
и�добили�одобрење�ЗУОВ-а,�накнадно,�нетранспа-
рентним� процедурама,� формирана� Радна�
група�истог�тела�(ЗУОВ-а)�утврдила�је,�на-
кон�неколико�година�коришћења,�да�у�њима�
постоје� недостаци,� чиме� је� суштински� ос-
порено� како� процедура,� тако� и� меродавно�
мишљење� свих� надлежних� инстанци� које�
су�претходно�одобриле�усвајање�уџбеника.

Целокупан� процес� измене� уџбеника,�
који�је�резултирао�обавезом�седам�од�осам�
издавача� да� у� року� од� десет� дана� доставе�
исправљене�рукописе,�није�чак�ни�започео�
ad�hoc�формираном�Радном�групом�ЗУОВ-
а�већ�се�министар�просвете�најпре�обратио�
Националном� просветном� савету� (НПС),�
мимо� процедура,� и� то� услед� “полемике� у�
јавности”� која� се� доводи� у� везу� са� једном�
политичком� партијом� и� једном� црквеном�
организацијом.� Остаје� до� данас� необја-
шњено�због�чега�је�министар�тражио�ново�
мишљење�од�НПС-а�који�се�још�2019.�пози-
тивно�изјаснио�о�програму�наставе�и�учења�
уз�констатацију�да�обрада�свих�појмова�ос-
таје�у�оквирима�биологије�као�научне�дис-
циплине.�

2)� Ученици� осмог� разреда� основне�
школе� су� довољно� зрели� и� способни� да�
разговарају�о�родном�идентитету�и�то�није�
питање� “идеолошке� интерпретације”� на-

учног�садржаја.�У�најкраћем,�одлука�Радне�групе�
ЗУОВ-а�о�изменама�уџбеника�не�доводи�у�питање�
научност�садржаја�о�којем�је�реч,�већ�имплицира�да�
такав�садржај�није�усклађен�са�узрастом�и�научним�
компетенцијама�ученика,�те�да�извесне�интерпре-
тације�научних�чињеница�могу�бити�“идеолошког�
карактера”.�Мишљења�смо�да�су�оба�аргумента�не-
адекватна�и�да�нису�заснована�на�стручним�проце-
нама�у�области�биологије,�педагогије,�психологије�
и�социологије,�као�и�да�нису�у�складу�са�релевант-
ним�документима�који�обликују�образовни�систем�
у�Србији.

Насупрот�тврдњама�Радне�групе�о�недовољној�
зрелости�ученика,�стручњаци�истичу�да�је�ученике�
овог�узраста�неопходно�стимулисати,�управо�про-
блематизовањем� постојећих� знања� и� искустава,�
како�би�унапредили�своје�когнитивне�способности�
и�разумели�оно�што�увиђају�у�сопственом�искуству�
или�окружењу.�Поред�тога,�теме�које�у�фокус�ста-
вљају�разлике�између�пола�и�рода,�те�родних�и�сек-
суалних�идентитета,�представљају�теме�којима�ће�
се�ученици�у�овом�периоду�свакако�бавити.�Kонач-
но,� Радна� група� у� свом� образложењу� имплицира�
идеолошки� карактер� интерпретирања� биолошке�
науке�и�представљања�појмова�које�обрађује�нас-
тавна� јединица�„Биолошки�смисао�адолесценције�
(родни�и�полни�идентитет�у�контексту�хормонске�
активности�и�индивидуалне�генетичке�варијабил-
ности)“.�Појам�идеологије�није�једнозначан�и�може�
подразумевати�како�свеобухватан�поглед�на�свет�–�
што�овде�јесте�случај,�тако�и�пејоративно�схватање�
по� којем� се�идеологијом�означавају�идеје�и� аргу-
менти� који� се� сматрају� погрешним� или�штетним�
–�што�се�подмеће�у�мишљењу�ад�хоц�формиране�
Радне�групе.�Указујемо�да�је�једина�идеологија�која�
је�присутна�у�уџбеницима,�она�која�је�садржана�и�
у�Уставу�Србије,� а� то� је� забрана� дискриминације�
у�чијој� је�основи�право�на�различитост.�Подсећа-
мо�још�једном�да�научност�садржаја�није�доведена�
у�питање.�Подсећамо,�такође,�да� је�према�допису�
Српског�биолошког�друштва�НПС-у�из�септембра�
2022.�године,�које�истиче�да�измене�уџбеника�веома�
подсећају�на�цензуру,� установљено�да� је�наводно�

спорни� део� програма� „у� потпуности� усклађен� са�
прихваћеним�теоријама,�чињеницама,�закључцима�
и�тумачењима�биолошке�науке“.

3)�Појмови�полног,�родног�и�сексуалног�иден-
титета�нису�„спорни”�и�место�им�је�у�уџбенику�за�
осми� разред.� Главна� нит� у� иначе� збуњујућим� об-
разложењима�чланова�Радне�групе�о�идеолошком�
садржају�јесте�тврдња�да�истицање�постојања�ин-
терсекс�и�трансродних�особа,�као�и�особа�нехете-
росексуалне� сексуалне� оријентације� представља�
„подстицање“,� „пропаганду“,� па� чак� и� „психосо-
цијални� реинжињеринг“� над� ученицима� и� уче-
ницама� да� усвоје� родни� идентитет� различит� од�
њиховог�биолошког�пола�готово�по�произвољном�
нахођењу,�те�да�усвоје�нехетеросексуални�„образац�
понашања“.�Нејасно�је�на�основу�којих�аргумена-
та� се� износе� овакве� тврдње� и� закључци,� будући�
да�су�природне�науке�(на�првом�месту�биологија)�
и�друштвене�науке�(социологија,�антропологија�и�
психологија),�те�родне�студије,�као�интердисципли-
нарна�грана�друштвених�наука,�до�данас�произвеле�
мноштво�доказа�који�оповргавају�овакве�узрочно-
последичне�везе.�Наука�је�утврдила�да�формирање�
гениталија� претходи� сексуалној� диференцијацији�
мозга,�што�практично�значи�да�се�ова�два�процеса�
не�дешавају�нужно�истовремено�и�подударно.�

Разликовање пола и рода не 
имплицира сексуалну оријентацију
Треба�нагласити�и�да�разликовање�пола�(муш-

ке,�женске�и�интерсекс�особе)�и�рода�(цисродне�и�
трансродне,�небинарне�особе)�не�имплицира�кон-
кретну�сексуалну�оријентацију� (стрејт,� геј,� лезбо,�
бисексуална�итд).�Јасно�раздвајање�појмова�пред-
ставља�основу�научне�анализе,�а�напредак�у�изуча-
вању�пола�и�рода�рефлектовао�се�управо�у�садржају�
уџбеника�који�је�представљен�као�споран,�а�који�је�
ту� уведен� како� би� ученицима� представио� појмо-
ве� који� се� заснивају� на� познавању� разноликости�
пола�(интерсекс)�и�друштвених�импликација�улога�
традиционално�заснованих�на�полу�(родне�улоге).�
Јасно�је,�најзад,�и�да�изложеност�сазнању�о�разли-

читим� полним� и� родним� идентитетима� не�
може� „подстицати”�или� „пропагирати”�ус-
вајање�одређених�идентитета�или�образаца�
понашања�код�ученика�и�ученица�јер�у�том�
случају� особе� које� васпитавају� родитељи�
нехетеросексуалне� сексуалне� оријентације�
никако�не�би�могле�да�буду�хетеросексуалне�
оријентације,�а�таквих�примера�је�безброј.�

Надаље,� имплицирањем� да� уџбеници�
представљају� трансродност,� интерсексу-
алност� и� нехетеросексуалне� оријентације�
на�вредносно�обојен�начин,�то�јест�као�по-
жељне,� Радна� група� заправо� сугерише� да�
су�ови�феномени,�чије�постојање�је�научна�
чињеница,� непожељни� или� на� неки� други�
начин�штетни�по�целокупно�друштво.�Сто-
га� сматрамо� образложење� чланова� Радне�
групе� ненаучним� и� вођеним� партикулар-
ним� интересима� који� оспоравају� право� на�
постојање�различитих�људских�група.�Због�
свега� наведеног,� сматрамо� да� је� изменом�
седам�од�осам�одобрених�уџбеника�биоло-
гије� за� 8.� разред� основне�школе�начињена�
штета�образовном�систему,�спроведена�цен-
зура�научне�и�стручне�мисли,�а�ученицима�
и� ученицама� ускраћена� могућност� да� о�
важним�темама,�с�којима�се�у�овом�узрасту�
неминовно�срећу,�разговарају�у�адекватном�
и�безбедном�окружењу.

ЗАШТО СУ ДОЗВОЉЕНЕ ИЗМЕНЕ УЏБЕНИКА ЗА БИОЛОГИЈУ

ПОБЕДА ЦЕНЗУРЕ НАД НАУКОМ 
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Представници�цивилног�сектора�који�су�учест-
вовали�на�друштвеном�дијалогу�„Да�нико�не�буде�
изостављен�–�ментално�здравље,�све�је�то�нормал-
но“�који�је�одржан�у�Дому�Народне�скупштине�10.�
децембра�прошле�године,�дали�су�предлог�саглас-
ности�о�поступањима�у�области�менталног�здра-
вља.�Предлог�је�следећег�садржаја:

-� Унапредити� нормативни� оквир� и� политике�
у�области�заштите�менталног�здравља�и�то�путем��
доношењем� нових� закона� и� политика� (Акциони�
план� за� примену� Програма� о� заштити� ментал-
ног� здравља� за� период� 2023-2026,� Стандарди�
за� пружање� саветодавно-терапијских� услуга� у�
социјалној� заштити,� Закон� о� психотерапији)� и�
унапређењем� постојећих� закона� и� подзаконских�
аката� (Закон� о� заштити� лица� са�менталним� сме-
тњама,�Закон�о�психолошкој�делатности).

-� Унапредити� механизме� праћења,� извешта-
вања� и� евалуације� примене� Акционог� плана� за�
примену�Програма�о�заштити�менталног�здравља�
(2019-2026).

-�Повећати�број�центара�за�ментално�здрављe�
по� принципу� територијалне� заштите� менталног�

здраља�и�у�складу�са�Програмом�о�заштити�мен-
талног�здравља.

-�Унапредити�заштиту�менталног�здравља�раз-
војем�и�спровођењем�програма�усмерених�на�пре-
венцију�и�ране�интервенције.

-�Успоставити�територијално�уравнотежене�и�
финансијски� одрживе� услуге� социјалне� заштите�
државног�и�цивилног�сектора�креиране�у�складу�
са�потребама�особа�које�имају�проблеме�са�мен-
талним�здрављем.

-�Унапредити�мултидисциплинарну� и�мулти-
секторску� сарадњу� на� националном� и� локалном�
нивоу,� а� пре� свега� сарадњу� система� здравства� и�
социјалне�заштите,�као�и�сарадњу�државног�и�ци-
вилног�сектора.

-�Обезбедити�финансијску�подршку�и�подрш-
ку� у� развоју� капацитета� удружењима� корисника�
услуга� заштите� менталног� здравља,� као� и� јасне�
механизме� који� би� омогућили� њихово� активно�
учешће�у�доношењу�одлука�и�креирању�политика�
заштите�менталног�здравља.

-�Осигурати�да�медијско�извештавање�буде�у�
складу� са� заштитом�личности�жртава,� дестигма-

тизацијом� особа� са� проблемима� са� менталним�
здрављем�и�заштитом�менталног�здравља,�те�да�се�
унапреде�механизми�за�санкционисање�медијског�
извештавања�које�није�у�складу�са�датим�принци-
пима.

-�Спроводити�информативне,�емпиријски�уте-
мељене�кампање�усмерене�на�смањење�стигме�у�
вези� са�проблемима�менталног� здравља�и�инфо-
рмисање�грађана�о�доступности�и�приступу�услу-
гама.

-� Обезбедити� средства� за� спровођење� истра-
живања�и�процену�потреба�у�области�менталног�
здравља� становништва,� у� циљу� информисаног�
планирања�потребних�ресурса�и�развоја�служби.

-�Уважавајући�став�учесника�данашњег�дија-
лога,�Министарство�за�људска�и�мањинска�права�
и� друштвени� дијалог� наставиће� организовање�
дијалога�на� тему�менталног� здравља,� у� сарадњи�
са� Министарством� здравља,� Министарством� за�
рад,�запошљавање,�борачка�и�социјална�питања�и�
Министарством�просвете.

Министарство�за�људска�и�мањинска�права�
и�друштвени�дијалог

Иако�је�око�20.000�деце�у�Србији�обух-
ваћено� инклузивним� образовањем,�
многи� малишани� из� осетљивих� со-

цијалних� група� и� даље� нису� интегрисани� у�
школски� систем.� Како� показују� подаци� из�
најновијег� УНИЦЕФ-овог� „Националног� из-
вештаја� о�инклузивном�образовању�у�Србији�
за� период� 2019–2021.� године“,�многа� деца� са�
сметњама�у�развоју�или�инвалидитетом,�при-
падници� ромске� заједнице� и� малишани� ло-
шијег� социоекономског� статуса� и� даље� нису�
постала�део�овог�образовања.�Подсећања�ради,�
процес�инклузивног�образовања�у�Србији� за-
почео�је�2009.�године,�а�за�већину�особа�он�је�
синоним�за�упис�деце�са�сметњама�у�развоју�у�
редовне�школе.�Међутим,� инклузија� је�много�
више�од�тога�–�односи�се�пре�свега�на�обавезу�
школе� да� обезбеди� одговарајуће� образовање� сваком�
детету,�без�обзира�на�његове�интелектуалне,�социјалне�
или�развојне�особености.�

Како�је�оценио�министар�просвете�Бранко�Ружић�
приликом� представљања� овог� извештаја,� обухват�
деце�до�треће�године�живота�програмима�предшкол-
ског�васпитања�и�образовања�повећао�се�у�школској�
2020/2021.�години,�а�први�пут�у�последњих�десет�го-
дина�био�је�већи�од�30�одсто.�

„Kонтинуирано� се� повећава� број� ученика� који�
остварују�право�на�индивидуални�образовни�план�у�
редовним�школама�и�смањује�број�ђака�основношкол-
ског�узраста�у�школама�за�образовање�деце�са�сметња-
ма�у�развоју,�јер�им�школовање�у�редовним�школама�
постаје�доступно�и�квалитетно,�док�обухват�ученика�
са� сметњама� у� развоју� и� инвалидитетом� расте� и� у�
средњем� образовању.� По� индивидуализованом� про-
граму�наставе�и�учења,�у�основним�школама�образује�
се�17.000�ученика,�док�се�у�средњим�школама�образује�
око�2.800�ђака.�Повећан�је�број�личних�пратилаца�–�ову�
услугу�сада�користи�преко�1.800�деце�са�сметњама�у�
развоју� и� инвалидитетом,� док� подршку� ученицима�

пружа�и�260�педагошких�асистената�у�школама.�Међу-
тим,�и�поред�значајног�напретка,�подаци�из�извештаја�
указују�да�су�и�даље�присутни�одређени�изазови�тако�
да�у�наредном�периоду�морамо�наставити�да�радимо�
системски� на� унапређивању� инклузивности� образо-
вног�система“,�закључио�је�министар�просвете.�

Програме�предшколског�васпитања�и�образовања,�
посебно�оне�који�нису�обавезни,�и�даље�похађа�мали�
број�деце�из�осетљивих�друштвених�група�–�подаци�из�
последње�MИЦС�студије�(Истраживање�вишеструких�
показатеља�стање�деце�и�жена�у�Србији)�показују�да�
само�седам�одсто�ромске�деце�која�живе�у�ромским�на-
сељима,�узраста�3�до�5�година,�похађа�неки�од�предш-
колских�програма�у�односу�на�61�одсто�деце�из�опште�
популације,� док� обавезни� припремни� предшколски�
програм�похађа�76�процената�деце�која�живе�у�ром-
ским�насељима�у�односу�на�97�одсто�деце�из�опште�
популације.�Када�су�у�питању�деца�из�ромске�попу-
лације,�обавезним�основним�образовањем�није�обух-
ваћено� осам� одсто� малишана� који� живе� у� ромским�
насељима,�а�основну�школу�завршава�свега�64�одсто�
ромских�ученика.�Међутим,�мање�од�трећине�деце�која�
живе�у�ромским�насељима�уписује� средњу�школу,� а�

број�девојчица�које�уписују�средњу�школу�зна-
чајно�је�мањи�од�броја�дечака.�Стопа�преласка�
из�основне�у�средњу�школу�за�ромске�ученике�
износи�53�процента,�док�је�стопа�завршавања�
61� одсто.� По� мерама� афирмативне� акције,� у�
школској�2020/21.�уписано�је�1.894�ученика.�

За�последњих�седам�година�укупно�је�до-
дељено� 6.533� стипендија� ученицима� ромске�
националности,� а� у� 2020/21�школској� години�
укупно�jе�стипендирано�1.213�ученика.�Међу-
тим,� обухват� деце� из� породица�нижег� социо-
економског� статуса� средњим� образовањем�
такође� је� низак� и� износи� 79� одсто.� Међуна-
родна�тестирања�у�којима�Србија�учествује�и�
резултати�завршног�испита�на�крају�основног�
образовања�показују�да�постоји�значајна�коре-
лација�постигнућа�ученика�са�социекономским�

карактеристикама�деце�и�породица,�као�и�да�постоје�
значајне�разлике�у�постигнућима�у�односу�на�степен�
социоекономске�развијености�локалне�заједнице.�Ре-
зултати�завршног�испита�показују�да�ученици�који�су�
похађали�наставу�по�ИОП1�наставном�плану�показују�
значајно�ниже�резултате�на�завршном�испиту�од�репу-
бличког�просека,�на�сва�три�теста,�као�и�ученици�који�
су�уписани�у� средње�школе�на�основу�афирмативне�
акције.�

Подаци�из�Националног�извештаја�показују�да�се�
у�овој�школској�години�8.647�ученика�школује�по�ин-
дивидуалном�образовном�плану�(ИОП)�један�и�8.358�
ђака�који�се�образују�по�ИОП-у�2.�У��средњим�школа-
ма�по�ИОП�један�школује�се�403�ученика,�док�се�2.356�
ученика�образује�према�ИОП�два.�Преко�1.800�деце�
има�подршку�личног�пратиоца,�око�2.000�деце�добија�
додатну�подршку�од�запослених�у�школама�за�учени-
ке�са�сметњама�у�развоју,�260�педагошких�асистената�
пружа�подршку�ученицима�из�осетљивих�друштвених�
група,�а�висок�процената�ученика�из�популације�миг-
раната�такође�је�укључен�у�образовање.���

� Катарина�Ђорђевић

УНИЦЕФОВ НАЦИОНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ  

У СРБИЈИ ОКО 20.000 ДЕЦЕ ОБУХВАЋЕНО  
ИНКЛУЗИВНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ „ДА НИКО НЕ БУДЕ ИЗОСТАВЉЕН  
- МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ, СВЕ ЈЕ ТО НОРМАЛНО“
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ДРУГИ ПИШУ

Чак� 16� малолетника� зависних� од� клађења�
смештено�је�у�Специјалној�болници�за�боле-
сти�зависности�у�Београду,�а�најмлађи�од�њих�

има�само�12� година.�Стручњаци�кажу�да�деца�нај-
чешће�преко�кладионица�улазе�у�свет�коцкања�и�упо-
зоравају�да�је�у�питању�болест�зависности�подједна-
ко�опасна�као�алкохол�или�дрога.�Оливера�Сбутега�
Филиповић�из�Специјалне�болнице�за�лечење�зави-
сности�упозорава�да�у� ту�болницу�долазе�пацијен-
ти�са�17�и� �18�година�са�већ�развијеним�облицима�
зависности.�Истиче�да�се�акценат�мора�ставити�и�на�
породицу�–�попуњавање�тикета�с�родитељима�није�
игра,�јер�се�детету�ставља�до�знања�да�и�оно�може�
тако�да�се�понаша�и�да�то�није�опасно.

Сваки�трећи�ученик�првог�разреда�средње�шко-
ле�редовно�се�коцка,�показало� је�истраживање�Ин-
ститута�за�јавно�здравље�Србије�„Милан�Јовановић�
Батут“.�И�када�је�реч�о�алкохолу,�међу�децом�до�15.�
година,� подаци� су� забрињавајући.� Управа� игре� на�
срећу�Министарства�финансија�донела�је�одлуку�да,�
према�Закону�о�играма�на�срећу,�минимална�удаље-
ност� кладионице,� играонице� или� аутомат-клуба� од�
школске�установе�не�сме�бити�мања�од�200�метара.�
Нажалост,� деци� су� и� поред� тога� кладионице� лако�
доступне.�

Оливера�Сбутега�Филиповић�истиче� да� у�Спе-
цијалну� болницу� за� болести� зависности� долазе�
пацијенти�са�17�и�18�година�са�већ�развијеним�об-
лицима�зависности,�што�значи�да�су�почели��много�
раније.�Указује�да�за�то�постоји�много�разлога�и�да�се�
болести�зависности�не�могу�приписати�увек�једном�
фактору.�

„Једно� су� генетски�чиниоци,� оно�што�што� смо�
добили�рођењем�и�на�њих�не�можемо�пуно�да�ути-
чемо.� Фактори� средине,� оно� у� чему� живимо,� како�
растемо�и�развијамо�се�је�оно�о�чему�треба�да�раз-
говарамо.�Фактори�средине�могу�утицати�на�развој�
болести.�У�дечјој�природи�присутна�је�радозналост�и�
млади�ће�адолесценти�најчешће�рећи�да�су�због�тога�

почели�да�се�коцкају,�односно�да�се�кладе“,�упозора-
ва�докторка.

Улога породице кључна
Међутим,�истиче�да�се�акценат�мора�ставити�и�

на�породицу,�какву�поруку�дете�добија�од�родитеља�
–�колико� је�уопште�упућено�да�коцкање�и�клађење�
може�бити�ризично.�

„Врло� често� ћете� чути� од� родитеља� –� па� боље�
је�да�попуњава�тикете�него�да�узима�неку�психоак-
тивну�супстанцу,�односно�дрогу.�Ситуација�зависи�и�
од�тога�да�ли�дете�у�својој�најближој�околини�има�
фигуре� родитеља�или� било� кога� ко� проводи� време�
на�овакав�начин.�Попуњавање�тикета�с�родитељима�
није�игра�и�на�тај�начин�детету�се�ставља�до�знања�да�
и�оно�може�тако�да�се�понаша�и�да�такво�понашање�
није�опасно.�Тај�светлећи�објекат,�кладионица,�дете�
подсећа�и�на�играоницу.�Онда�креће�у�школу�где�и�
његови�другови�разговарају�о�томе.�Период�преласка�
из�основне�у�средњу�школу�је�веома�критичан�и�тада�
родитељи�морају�да�обрате�посебну�пажњу�на�своју�
децу",�наглашава�докторка.

Како да родитељи препознају 
симптоме код деце

Да�би�препознао�проблем,�за�родитеља�је�веома�
важно�да�зна�како�се�његово�дете�понашало�док�није�
имало�проблем,�на�који�начин�и�с�ким�проводи�време,�
како�троши�новац�за�џепарац.�Обично,�каже�долази�
до�промене�у�понашању�у�смислу�пада�школских�ак-
тивности�и�ефикасности,� због�чега� је�школа�веома�
важна�у�сугерисању�неких�промена�код�детета.

„Такође,�долази�до�појачане�нервозе,�раздражљи-
вости�детета,�па�оно�занемарује�раније�приоритете.�
Затим,�новац�врло�лако�може�да�нестане�из�куће�и�то�
су�углавном�мање�количине�новца.�Адолесцент�неће�
прво�закуцати�зеленашима�на�врата,�него�ће�управо�
узети�новац�од�родитеља",�објашњава�докторка.

Додаје�и�да�се�често�дешава�да�деца�продају�зла-
то�из�куће�или�неке�своје�личне�ствари,�као�што�је�
мобилни�телефон�или�лаптоп�и�то�родитељима�треба�
да�укаже�на�проблем.��

„Деца� обично� вербализују� неку� радозналост� –�
отишли�су�први�пут�с�друштвом,�прате�спорт,�неки�
вам�неће�ни�знати�тачан�одговор�на�то,�разлози�су�које�
они�обично�износе“,�каже�Сбутега�Филиповићев.�

Како деци помоћи 
Саветује�да�је�врло�важно�да�родитељи�пажљиво�

реагују,�да�немају�нападачки�став�према�детету,�да�
га�саслушају�и�да�имају�разумевања.�„Не�очекујемо�
да�ће�дете�хтети�да�оде�у�установу�која�се�бави�бо-
лестима�зависности�и�то�је�врло�тешко.�У�болници�
постоји�и�саветовалиште,�тако�да�родитељи�могу�да�
дођу�и�без�детета“,�истиче�она.�Коцкање�је,�наглаша-
ва,�адиктивно�само�по�себи�и�та�жудња�за�добитком�и�
узбуђење�тера�особу�да�такво�понашање�понавља.�У�
почетку�су�то�пријатна�осећања,�али�касније�постају�
навика� и� праве� се� дугови� и� више� се� не� коцка� из�
страсти�и�жудње�него�и�зависности�и�идеје�да�ће�се�
на�тај�начин�извући�из�дугова�и�себи�помоћи.

„То�свакако�није�тачно,�ово�је�ипак�болест�и�теш-
ко�да�ће�неко�сам�моћи�да�изађе�из�тога",�закључује�
др�Оливера�Сбутега�Филиповић.�� (РТС)�

НАЈМЛАЂИ ЗАВИСНИК ОД КЛАЂЕЊА ИМА 12 ГОДИНА

Трећи�понедељак�у�јануару,�такозвани�„тужни�
понедељак“�(blue�Monday),�сматра�се�најдепресив-
нијим�даном�у� години.�То� је�дан�када�на�наплату�
стижу� рачуни� за� бахато� трошење� током� нового-
дишњих� и� божићних� празника,� време� је� хладно�
и�меланхолично,� а�ми�утучени� јер�схватамо�да� је�
скидање� вишка� килограма� које� смо� стекли� током�
празника� теже� него�што� смо� мислили.� Али,� ода-
кле� је� дошла� идеја� о� „тужном� понедељку“� и� да�
ли�она�има�утемељење�у�науци?��Упркос�његовом�
широком�прихватању�у�британској�јавности,�нема�
научних�доказа�који�би�сугерисали�да�је�трећи�по-
недељак�у�години�мање�или�више�депресиван�него�
било�који�други�дан.�У�ствари,�настанак�ове�идеје�
обавијен�је�контроверзама�и,�упркос�томе�што�об-
ично�пада�трећег�понедељка�у�години,�неки�ауто-
ри�наводе�да� је� оригиналан�датум�био�други�или�
четврти�понедељак�у�јануару.�

Како�је�настала�идеја�о�„тужном�понедељку“?�
Чини� се� да� је� концепт� „најдепресивнијег� дана� у�
години“�настао�2005.�године,�у�саопштењу�за�јав-
ност�сада�угашене�туристичке�компаније�и�ТВ�ка-
нала�„Скај�Травел“,�у�коме�је�наведена�једначина�за�
израчунавање�овог�датума.�Ипак,�чини�се�да�је�то�
оригинално� саопштење� за�штампу�написао�Клиф�
Арналл,� ментор� у� Центру� за� доживотно� учење�
Универзитета�у�Кардифу.�Међутим,�новинар�„Гар-

дијана“� Бен� Голдкер,� � познат� по� својој� колумни�
„Лоша�наука“�и�серији�књига,�открио� је�да� је� са-
општење�за�јавност�послато�унапред�од�стране�ПР�
компаније�бројним�научницима,�којима�је�понуђен�
новац�да�у�њега�ставе�своје�име.

-� Знам� то,� јер� сам� чуо� гомилу� инсајдерских�
прича,�укључујући�и�једну�од�доктора�психологије�
коме�је�ПР�агенција�„Портер�Новели“�понудила�но-
вац�да� стави� своје�име�у�исту�причу�о� једначини�
„Скај�Травела“,�рекао�је�Голдкер.�

Како� се� „израчунава“� најдепресивнији� дан� у�
години?�У�саопштењу� за� јавност�наводи�се�да� се�
до�овог�датума�дошло�„узимајући�у�обзир�разли-

чите�факторе“� као�што� су� просечна� температура,�
дани� од� последње� плате,� дани� до� следећег� праз-
ника,�просечни�сати�дневног�светла�и�број�ноћи�у�
току�месеца.�Тврди�се�да�је�формула�која�нам�даје�
„плави� понедељак“� заправо� једначина� која� нам�
омогућава� да� установимо� дан� са� највећим� „фак-
тором�депресије“�који�можемо�искористити�да�би�
донели�неке� одлуке� које� ће� нам�улепшати�живот,�
као�што� је� резервисање� годишњег� одмора.� „Није�
потребно�много�труда�да�се�схвати�да�је�права�свр-
ха�саопштења�за�штампу�компаније�„Скај�Травел“�
продаја�више�туристичких�аранжмана“,�закључује�
Голдакер.�

Према�др�Дину�Бернету,�наставнику�на�одсеку�
за� психолошку�медицину� и� клиничке� неуронауке�
Универзитета� у� Кардифу,� постоји� толико� разлога�
да� се� верује� да� је� једначина� „плавог� понедељка“�
научна�бесмислица.�

„Прво,� једначина� није� резултат� психолошке�
студије� неке� реномиране� лабораторије,� већ� ју� је�
спровела�туристичка�компанија,�која�је�потом�тра-
жила�психолога�да�јој�да�веродостојност.�Она�ком-
бинује�ствари�које�се�не�могу�квантификовати,�као�
што� је� висина� новчаног� дуга,� време� протекло� од�
Божића,� зимска�хладноћу�и�вишак�килограма.�То�
једноставно� нема� научно� утемељење“,� закључује�
Бернет.��� (GlasgowWorld)
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