ПРОГРАМ
9:00-10:15

10:30-11:30

11:30-11:45

11:45-13:30

13:30-14:20

14:30-16:30

Први дан (13.5.2010.)
Регистрација учесника
Поздравни говори (и конференција за новинаре)
 Жарко Обрадовић, министар просвете
 Јудита Рајхенберг, директорка канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији
 Беатрис Мејер, директорка канцеларије Швајцарске агенције за развој и сарадњу
(СДЦ) у Србији
 Момчило Цебаловић, Електропривреда Србије, директор за односе са јавношћу
 Александар Саша Ђорђевић, национални амбасадор УНИЦЕФ-а
Свечана додела сертификата, ДИЛС уговора школама и фотографисање
Пауза за поделу у две групе
Представници школа, ментори, просветни саветници,
Ученици*
инспектори, гости
Преглед институционалних механизама за заштиту деце од
насиља на националном, локалном и школском нивоу
 Зоран Костић, Министарство просвете - Заштита деце
и ученика - права, обавезе и одговорности
 Смиља Крнета, Министарство просвете - Правилник о
протоколу поступања у установи
Програм за младе – улога
 Малина Ђорђевић, „Школа без насиља“ у ОШ
ученика у превенцији и
„Владислав Савић Јан“
интервенцији на насилно
 Драган Попадић, Институт за психологију - Школско
понашање, вршњачка
насиље и превентивни програми
подршка
 Дијана Плут, Институт за психологију - Васпитни рад и
етос школе
 Јасмина Ивановић, Мин. рада и социјалне политике
- Реформа система социјалне заштите и сарадња са
школама у одговору на насиље
Питања и одговори
Ручак у Сава Центру
7 регионалних радних група *
Ученици
Унапређивање институционалних механизама за заштиту
деце од насиља - Програм „Школа без насиља“, школска
управа и просветна инспекција

18:30-19:30

Пауза за кафу
Представници школа, ментори, просветни саветници,
инспектори, гости
 Велимир Тмушић, Министарство просвете Одговорност установа за безбедност деце и ученика и
правила понашања у установи
 Биљана Лајовић, Завод за унапређивање васпитања
и образовања - Унапређивање компетенција
запослених у школи у области васпитног рада
 Јелена Зајегановић, УНИЦЕФ - пет година
спровођења програма „Школа без насиља“
Питања и одговори
Вечера са донаторима

20:00-21:30

Форум позориште

16:30-17:00

17:00-18:00

Програм за младе

Ученици

Програм за младе –
препознавање и реаговање
на насиље

Други дан (14.5.2010.)
Представници школа, ментори, просветни
Ученици
саветници, инспектори, гости
 Тинде Ковач Церовић, Министарство просвете
– Од регулативе до резултата у превенцији
Осмишљавање начина за
насиља
унапређивање тимског рада
 Золтан Јегеш, Покрајински секретаријат за
образовање АП Војводине-Регионални аспекти у вршњачком тиму и развој
сарадње са одраслима у школи и
у превенцији насиља
родитељима.
 Станислава Вучковић, „Школа без насиља“Стање у школама на основу само-процене,
Мрежа школа - ко је чини и које
одрживост и ширење програма
су даље активности, планови за
7 регионалних радних група
следећу годину
• Одрживост и ширење Програма „Школа без
насиља“
• Мрежа школа - ко је чини и које су даље
активности, планови за следећу годину

9:00-10:00

10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30

14:30-16:00

Пауза за кафу

Сви учесници конференције заједно
Презентације радних група одраслих и деце
Регионална сарадња - креирање мреже школа
Закључци конференције
Ручак у Сава Центру
Планирање реализације
пројеката са школама које
спроводе пројекте подржане
кроз ДИЛС програм

Рад са менторима Ревидирање програмских
компоненти

Одлазак учесника

*
Школска управа
Београд 1
Београд 2 и Крагујевац
Нови Сад и Нови Пазар
Зрењанин и Јагодина
Сомбор, Зајечар,
Пријепоље
Ниш, Краљево, Крушевац
Пожаревац, Чачак,
Лесковац, Ваљево
Ученици

Водитељи
Соња Вуканић, Смиљана Грујић, Рада
Каранац
Јелица Селаковић, Зоран Сретеновић,
Даринка Радивојевић
Ивана Кропф Глигоровић, Златица Јовић,
Драгана Бабић
Милош Урошевић, Весна Поповић, Мирjана
Трифуновић Паул
Горан Драгосављевић, Мирсада Топаловић,
Ана Новковић
Драгана Крстић, Јасмина Гејо, Невенка
Крагуљац
Весна Милетић, Весна Дасукидис,
Бранислава Покрајац
Никола Вида, Драгана Јовановић, Ирена
Крка, Ненад Малетин

Сала/боја
1/0 светло плава
3/I жута
4/I тамно плава
5/I зелена
6/I наранџаста
7/II сива
Jапански салон/I црвена
15/I розе

