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О националној платформи

 Служи за превенцију и сузбијање насиља у школама.

 Има за циљ координицију и јачање интерсекторске 

сарадње свих надлежних институција у борби против 

насиља.

 Поред вршњачког насиља обухвата и насиље према свим 

запосленима у установама образовања и васпитања широм 

Србије.

 Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу 

онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике.

 Обуке је осмислило Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја и садрже проверена знања и вештине 

које ће подићи компетенције све три групе на ову тему.



Линк за приступ платформи и регистрацији
https://cuvamte.gov.rs/

Чувам те.pptx




Обуке

у свако доба, са било ког уређаја, учење својим темпом



Онлајн обука за ученике

,,Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој 

друг или другарица трпе насиље?’’

 Обуке су интерактивне, гејмификоване и прилагођене 

свакоме. 

 Уз едукативне игре и ранг-листе, учење ће бити 

интересантно и ефикасно.



Онлајн обуке за запослене

Две обуке:

 ,,Обука за запослене – породично насиље’’

 Вештине за препознавање породичног насиља; савети за 
свакодневни рад са ученицима; интерактивне провере знања...

 ,,Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању’’

 Примери из праксе, проверена знања, савети...

Обуке носе 16 бодова за остварено усавршавање које 
предузима установа у оквиру својих активности.



,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању’’ –

почетна страна (изглед)



Онлајн обуке за родитеље

 Две обуке:

1. ,,Шта родитељ треба да уради када има 

сазнања о насиљу у школи?’’

Основне процедуре, примери и корисни савети...

2. ,,Како да помогнем детету да не буде мета 

вршњачког насиља?’’

Корисни савети да дете не постане мета насиља и 

конкретни кораци уколико дође до насиља...


