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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

Подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања младих 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

Снежана Јоксимовић  

Слободанка Гашић-Павишић  

Марија Јелић 

 

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 

Марија Јелић 

Београд, Земун, Главна 49/9 

jelic.m@eunet.rs 

011/26 13 525 

063/55 11 07  

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ програма обуке jе унапређење стручних компетенција, знања и вештина 

професионалаца у области социјалне заштите за подстицање просоцијалног и превецију 

агресивног понашања младих, како би се деца и млади, као и њихове породице, оснажили за 

квалитетније социјално функционисање и ефикасније укључивање у друштвену средину.  

Посебан циљ је да се професионалци оспособе за примену програма подстицања 

просоцијалног понашања и замене агресије. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Теоријска тумачења и елементи социјалне компетентности 

Чиниоци и начини подстицања просоцијалног понашања 

Узроци и облици насиља и проблема у понашању деце и младих 

Развојне карактеристике деце и адолесцената   

Морални развој и морално васпитање младих 

Структура и начини решавања конфликата  

Улога вршњака у психосоцијалном развоју младих 

Основе и структура програма развијања социјалних вештина код младих 

Повећање мотивације младих за учешће у програму и редуковање отпора 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

Програм развија следеће опште и посебне компетенције, односно знања и вештине потребне 

за подстицање просоцијалног и превенцију агресивног понашања младих: 

- препознавање чинилаца који доприносе социјално (не)компетентном понашању 

младих; 

- познавање социјалних вештина потребних за ефикасно социјално функционисање; 
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- обучавање деце и младих социјалним вештинама и техникама ненасилног решавања 

проблема;  

- препознавања узрока вршњачког насиља и могућих начина превенције; 

- унапређивање социјалних односа посебно рањивих група деце и младих;  

- вођење радионица и мотивисање потенцијалних полазника за учешће у програмy 

Подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања; 

- праћење и вредновање ефеката Програма.  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм је намењен професионалцима - стручним радницима, стручним сарадницима и 

сарадницима који раде са децом и младима првенствено у сектору социјалне заштите али и у 

другим релевантним секторима.  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања младих. 

Крајњи корисници услуге су деца и млади који имају проблема у социјалном функционисању у 

својоj ужој или широј социјалној средини. Корисници су и родитељи или значајни други у 

породици или у окружењу у којем ова деца и млади живе. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Предуслови за укључивање полазника у програм обуке су стечено високо образовање на 

студијама првог и другог степена, који обављају послове из своје струке у раду са децом и 

младима. У програм обуке могу бити укључени и полазници који немају стечено високо 

образовање, али чији послови подразумевају непсредан рад са децом и младима. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

24 сати (3 дана по 8 часова) 

 


