
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Нико никога не одбацује,само неко 
иде напред.Онај који је застао 

сматра да је одбачен.

15. Новембар 2017.



ДНЕВНИ РЕД
1.Допис Министарства просвете науке и 

технолошког развоја у вези са забраном 
насиља,злостављања и занемаривања.

2.Превенција  насиља,посебни ризици и мере 
заштите као и реаговања у случају када се 
насиље деси

3.Извештај о инспекцијском надзору 

4.Текућа питања



Увод

• Ја не знам пут до успеха, али знам пут до 
неуспеха – то је жеља да се свидимо свима.

- Недостатак вештина и недостатак
мотивације
- Деструктивно пословање са колегама и
претпостављенима
- Отпор, изговори, незнање
- Насиље и сукоби
- Одсуствовања и боловање
- Недостатак свести о постојању проблема



• “Дрскост и упорност су брат и сестра. Дрски
и упорни људи никад се не могу поправити
у својим манама и слабостима, јер они, не
осјетивши никад лоше посљедице својих
мана на себи, и не примјећују да их имају. 
И стога треба од таквих људи бјежати што
даље “. Иво Андрић



• Сиромашан човек упита мудраца: 

“Зашто сам толико сиромашан?”

• Мудрац одговори: “Још увек ниси научио давати.”

• Сиромашан човек поново упита: 

“Како могу давати кад немам ништа?”

• Мудрац му одговори: “Имаш неколико ствари:

Лице с којим можеш дати осмех,

Уста којима можеш дати мудрост и утеху другима,

Срце које можеш отворити за друге,

Очи којима можеш видети добро у другима,

Тело које можеш употребити да помогнеш другима.”

• Ми, заправо, уопште нисмо сиромашни, право 
сиромаштво је сиромаштво духа.



1.Допис Министарства Просвете науке и 
технолошког развоја у вези са  забраном 

насиља,злостављања и занемаривања



2.Превенција  насиља,посебни ризици и мере 
заштите као и реаговања у случају када се насиље 

деси

• Превентивне мере подразумевају првенствено 
едукацију о проблемима насиља,а у циљу 
стварања позитивне социјалне климе  и односа у 
школи.

• Програм заштите ученика од насиља, 
злостављања и занимаривања и програми 
превенције других облика ризичног понашања.

• Откривање као први корак

• Консултације

• Акције након консултовања

• Праћење и подршка детету и породици



У спровођење превентивних 
активности укључени су:

• Директор

• ПП-служба

• Одељенске старешине

• Предметни професори

• Парламент ученика

• Савет родитеља

• Центар за социјални рад



Тим за заштиту ученика од насиља...

• Директор школе

• Педагог школе

• Фрањо Молнар-професор

• Одељенске старешине



3.Извештај о инспекцијском надзору 

• Представка Јованчић Милана

• Надзор извршен 2.11.2017.године



• Најважније у комуникацији је чути баш оно што, заправо, 
није изречено…

• Жан је изашао са дедом да прошетају по Паризу.
На једном месту, чули су како неког обућара вређа 
муштерија: овај је тврдио да нешто није у реду са његовим 
ципелама. Обућар је мирно саслушао примедбе, извинио и 
обећао да ће исправити грешку.
Онда су Жан и његов деда стали да попију кафу.
Човека за суседним столом конобар је упитао да ли би 
могао да мало помери столицу како би могло да се прође. 
Човек је одреаговао бурно и одбио да се помери.
“Никада не заборави оно што си видео,” рекао је Жану деда. 
“Онај обућар је прихватио жалбу купца, а овај човек поред 
нас није хтео ни да се макне. Људима који обављају неке 
корисне задатке не смета кад чују критике на рачун свог 
рада, али људи који не раде никакав користан посао увек 
мисле да су веома важни и крију своју неспособност иза 
ауторитета.”



• Налазимо се у парадоксалној ситуацији, јер 
живимо и у парадоксалном времену. Док, с 
једне стране, изгледа да и појединачан човек, 
као и цело човечанство убрзаним корацима 
пристиже и сустиже своју „индивидуалност 
,самим тим постаје свеснији, зрелији и пре 
свега одговорнији пред собом и пред 
Заједницом, с друге стране олакшано масовно 
и анонимно прихватање тековина савремене 
цивилизације (пре свега оних техничке 
природе), много мање и културе (и то оних 
сумњиве вредности), учинило је да се 
савремени човек понаша све стереотипније, 
незрелије и све неодговорније.



• Чудно је то и не знамо зашто је тако, али када 
учинимо неправду другом човеку, 
проузрокујемо или допринесемо његовој 
физичкој, материјалној или моралној пропасти, 
али некад и када смо само затајили у помоћи 
другоме, у тренутку када је она била 
неопходна, често наступају промене у 
функционисању органа (кардиоваскуларних, 
дигестивних, ендокриних итд.) које временом 
постају све јасније и гласније, све до оне фазе у 
развоју неке психосоматске болести када се 
она лако дијагностикује.



• Данас је у медицини до танчина познат и пут 
како се нека мучна мисао, жеља или кривица 
(свесна или несвесна) које дуго трају, 
претварају брже или спорије, а каткада и 
после више година, у одређену телесну болест. 
Правовремено препознавање правог узрока 
оваквог психичког и телесног дезинтегрисања 
доводи до прекида овог патолошког процеса и 
нормалног успостављања некадашњег здравог 
функционисања.



• Према оваквом начину психосоматског 
размишљања о узроцима и последицама 
болести, човек који је у непрестаном 
моралном сукобу са собом, или човек за 
кога се каже да има „рђав карактер“, не би 
могао бити телесно (наравно, и душевно) 
здрав човек. А ако је „рђав“ човек ипак 
здрав? У једној руској причи о једном 
таквом човеку се каже да је „од њега 
дигао руке и Бог и ђаво“; такви се људи 
онда избегавају и препуштају њиховој 
судбини.



• У сваком случају значење органске болести још 
није одгонетнуто. Она данас човеку изгледа 
као нужност, јер је он постао (или од увек био) 
до те мере конфликтно биће да му се чини 
несхватљивим и немогућим успостављање 
хармоније између себе телесног и себе 
душевно-духовног, између себе индивидуалног 
и себе друштвеног, између себе националног и 
себе космополитског. Овакво убеђење, 
међутим, не само да није тачно, него је штетно 
и делује обесхрабрујуће на развој човека и 
заједнице у којој живи. Оваквим ставом пред 
изазовима живота човек пропушта да у болести 
сагледа и њену другу, често спасилачку страну.



4.ТЕКУЋА ПИТАЊА
• Закон о дуалном образовању

• Молбе



• Била једном четворица по имену Свако, Неко, Било Ко 
и Нико.

• Требало је обавити један врло важан посао и Свако је 
мислио да ће га Неко обавити.

• Било Ко је то могао да учини, али Нико није хтео.
• Неко се због тога наљутио, јер је то био посао за 

Свакога.
• Свако је опет мислио да би га Било Ко могао обавити, 

но Нико није схватио да га Неко не жели обавити.
• На крају је Свако кривио Некога, јер Нико није урадио 

оно што је могао да уради Било Ко.
• Непознати аутор



ПИТАЊА ЗА ДИРЕКТОРА?



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


