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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА : 

Општи циљ програма обуке је оспособљавање професионалаца   (и волонтера)  из 

система социјалне и дечје заштите који припадају владином и/или невладином сектору 

за примену програма за развој социоемоционалних компетенција деце, заснованог  на 

савременим приступима и методама рада неопходним за планирање, реализацију  и 

праћење исхода примене програма.  

Посебни циљеви и задаци програма су развијање и јачање компетенција за 

подстицање социо-емоционалног учења деце и грађења позитивних вршњачких односа 

уз уважавање и промоцију различитости. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА: 

  

Садржај програма обуке се састоји од девет модула, односно већих тематских целина : 

 

I модул ( уводни ) – представљање програма обуке,упознавање учесника 

 

II модул- Теоријске  и вредносне основе програма 

 

III модул - Важна сазнања о дечјем развоју 

  

IV модул - Социоемоционалне компетенције и социоемоционално учење 

 

V модул – Предуслови за успешну примену програма - Сигурно, безбедно и 

подстицајно окружење за развој деце   

 

VI модул- Како развијамо социоемоционалне компетенције деце 

 

VII модул – Праћење и евалуација исхода социоемоционалног учења   

 

VIII модул – Развој компетенција стручних сарадника за спровођење програма 

 

IX модул – Завршетак обуке – евалуација и повратна информација 



 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм обуке је усмеренен  на стицање компетенција стручних радника за: 

• Разумевање и уважавање значаја развојног контекста и његовог утицаја на 

процес  учења и развоја деце. 

• Разумевање и уважавање значаја дечје партиципације и колико је важно 

обезбеђивати и омогућавати пуну партиципацију деце у процесу њиховог одрастања. 

• Развијање и јачање компетенција за партнерство са  родитељима и другим 

актерима у заједници за заједничко оснаживање социјално-емоционалног учења деце, 

развој социјалних компетенција везаних за промоцију позитивних вредности, 

уважавања и сарадње. 

• Унапређење компетенција за повезивање Програма за СЕУ деце са другим 

програмима у заједници и успостављање сарадње који доприноси остваривању  

добробити детета и породице. 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: 

Стручни радници  у установама  социјалне заштите у којима бораве деце, стручни 

радници у дневним центрима за децу у ризику, стручни радници и сарадници у 

дневним боравцима за различите групације деце и младих 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Развој општих и посебних компетенција за рад са децом на развоју њихових 

социоемоционалних компетенција 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању, у оквиру образовно- 

научног поља друштвено-хуманистичких наука  

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ : 24 сата/3 дана 


