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Светлана СТАНАРЕВИЋ1*

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Начин образовања и стицања вештина којима се млади подуча-
вају у свакој држави су прилагођени одређеном стадијуму развоја 
друштва или локалним околностима. У доба античке Грчке и градо-
ва који су неговали милитаристичке режиме (Спарта) главна замисао 
њиховог законодавства односила се на то да се младићи упознају са 
употребом оружја, да се подстакну на већу храброст и да се у срци-
ма оба пола обликује патриотска везаност за своју земљу. Наиме, у 
првом плану је телесно и морално васпитање војника, ратника и па-
триота, а законским уређивањем васпитног система Спарта пот-
врђује да је васпитање друштвено и државно питање од којег зависи 
опстанак државе (Бралић, 2021: 59).

Међу бројним ратничким народима кроз историју је познато да 
мушкарци нису само научени да користе оружје за напад и одбрану, 
већ и да науче да живе у суровим околностима, како би се навикли 
на невоље, умор, исцрпљеност и опасност. Развојем људске цивили-
зације рат је престао да буде посао читавих народа и то је постала 
активност неколицине одабраних или плаћених да бране своју земљу. 
Временом је и рат престао да буде једина или главна претња опстанку 
народа и држава. Бројност и разноликост савремених безбедносних 
ризика и претњи довели су до немогућности да професионални 
субјекти безбедности одговоре на све претње и самим тим у потпу-
ности заштите државу, друштво и сваког појединца. Тако је и безбед-

1 Др Светлана Станаревић, ванредни професор на предмету Основи безбедности, 
stanarevic@fb.bg.ac.rs
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ност поново постала предмет размишљања, полемисања и упражња-
вања различитих пракси и од стране других чинилаца или актера у 
једном друштву, као што су: непрофесионални субјекти безбедности, 
различите друштвене групе и њихови представници, као и појединци. 
Од свих се очекује да поседују барем минимум способности, знања 
и вештина, како би одговорили и умањили последице изложености 
опасностима у свакодневном животу, али и да би исказали одређене 
потребе у односу на стање безбедности или небезбедности како би их 
мењали. 

Данас је свет динамичнији него икад, обележен бројним трансфор-
мацијама у свим областима људског деловања. Сваку област каракте-
ришу повезани интереси различитих актера, као и међуорганизацио- 
но генерисање и агрегирање знања, партнерства и међуљудских или 
интеркултуралних интеракција, где су сви заједно дубоко укључени у 
решавање многих изазова које поставља све више међузависан свет 
(Koehn & Rosenau, 2002). Стога је важно што већи број људи оспо-
собити да својом делатношћу повежу сопствене потребе и интересе 
са другима, утичу на исходе тренутних процеса у којима учествују и 
буду спремни да благовремено и компетентно реше проблематичне 
ситуације. 

Када је у питању област безбедности, стицање и развијање знања 
и вештина доживљава једну врсту агресивног развоја коју условљава 
технолошки напредак и глобализација, а који изискују улагање у ве- 
штине и знања за повећање отпорности људи и релевантности одго-
вора на присутне безбедносне ризике и претње. Образовне институ-
ције представљају значајну карику која, на најбољи начин, највећи део 
популације опрема потребним знањем и вештинама како би се младе 
генерације припремиле за живот, односно „прилично неизвесну бу-
дућност која већ и у веома комплексној садашњости темељи обиље 
ризика који се више не могу избећи, али којима морамо научити да 
управљамо” (Beck, 1996, 2011).

Суочавање са будућношћу, која је неизвесна, пружа провокативан 
и драгоцен увид у то како су драматичне социјалне и економске про-
мене последњих деценија утицале на живот младих и њихове основне 
потребе и страхове, које темељно можемо повезати и са питањем њи-
хове безбедности. Као резултат бројних истраживања2 и поставље-
них политичких оквира уочава се све већа потреба усклађивања са 

2 Као добар извор информисања о истраживањима и теоријским промишљањима 
на ову тему могу послужити часописи: Европски часопис образовања (European 
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промењеним условима живота, што омогућава и нове концептуалне 
основе за нове приступе младима, укључујући и активно учешће мла-
дих и нове практичне импликације на истраживање, образовање и 
политику према младима у новом миленијуму. У том контексту, спро-
ведене су многе студије о важности образовања за безбедност и раз-
личите концепте безбедности, укључујући истраживања аутора Хана 
и Хетера (Hahn, 1999; Heather, 2004) у којима се утврдило да САД, 
Данска, Немачка и друге европске државе имају специфичне полити-
ке, које имају за циљ формирање свести о безбедности код ученика да 
буду добро информисани и свесни својих права и обавеза као грађа-
на.  Неки аутори су такође потврдили да је образовање о најважнијим 
одговорностима подржавање и јачање демократије као методе и начи-
на живота и да теме из демократије морају бити укључене у школске 
програме и културу да би се продубило образовање о националној 
безбедности (Davies, 2003; Gifford, 2004; Osler & Hugh, 2006).

Питање улоге и значаја (система) образовања у сваком друштву је 
много пута кроз историју преиспитивано. Где је полазиште, а где исхо- 
диште образовања покушавали су да утврде велики мислиоци и тео- 
ретичари образовања, како у ранијим епохама тако и данас. Једно-
ставним прегледом кључних оквира савремених система образовања 
у бројним државама света може се констатовати да постоји разноли-
кост у образовању, начину образовања, традицији, законској обавези 
у односу на различите нивое образовања, доступности образовних 
институција и квалитетних образовних садржаја. 

Подсетићемо се често наглашаване чињенице да је смисао и улога 
образовања у савременом друштву да омогући развој друштва, изве- 
снију будућност, квалитет живота и подстицајне услове да чланови тог 
друштва живе слободно и срећно, односно да остваре „идеал мира и 
социјалне правде”. Као предуслов напретка, образовање је саставни 
део најширих и најзначајнијих друштвених делатности у свим држа-
вама света. Образовање припада мекој моћи националних држава и 
представља једно од најмоћнијих средстава за културно, етичко, про-
фесионално формирање личности у условима научно-технолошке ре-
волуције, демократизације друштвеног живота и тржишне привреде 
(Станаревић, 2012). Применом механизама меке моћи, као што су: 
утицај, привлачност, убеђивање и квалитетно образовање, омогућава 

Journal of Education), Европски часопис истраживања у образовању (European 
Journal of Educational Research) или Oxford Review of Education.



Светлана Станаревић10

се и развој способности образовних институција да утичу на префе-
ренције и понашања свих актера образовног процеса, али и шире.

Образовање за безбедност представља кооперативан, динамичан 
и доживотни процес кроз који друштво генерише знање, вредности 
и вештине за свој опстанак, преживљавање, просвећивање и оснажи-
вање против свих облика опасности и претњи његовом благостању и 
суживоту (Edozie, 2014). Да је овај процес кооперативан показује ком-
плементарна улога образовања за безбедност. Наиме, садржај обра-
зовања за безбедност може бити део формалног образовања (струк-
турисан образовни систем), може се усвојити и кроз неформално об-
разовање (различите друштвене институције и организације) и кроз 
форму информалног образовања (самообразовање, учење из иску-
ства). Да је процес динамичан говори нам његова реактивна природа, 
што подразумева да се његов садржај и методе могу временом мењати 
како се безбедносни изазови мењају и како актери у образовном про-
цесу реагују и интерреагују. Опет, то је и процес који траје читав жи-
вот и показује да се постепено гради свест о безбедности и дефинишу 
образовне стратегије за безбедност, како кроз институције тако и код 
сваког појединца.

У литератури појам/синтагма образовање за безбедност још увек 
није најбоље или најпрецизније дефинисан и образложен, а најдо-
ступнији су материјали везани за обуке запослених и различите об-
разовне програме за безбедност у области примене информационе 
технологије. Тако је чувена америчка компанија на пољу рачунарских 
мрежа CISCO, и њихов центар за безбедност, дефинисала програм 
едукације из области безбедности у основи као интерну маркетин- 
шку кампању за подизање свести о безбедносним ризицима и про-
моцију одговарајућих добрих пракси у целој организацији (CISCO, 
2013). Или, програм безбедносне едукације, обуке и свести (A Security 
Education, Training and Awareness – SETA), који се дефинише као об-
разовни програм који је дизајниран да смањи број случајева наруша-
вања безбедности до којих долази због недостатка свести запослених 
о безбедности (Hight, 2005). Специфичне, такође уже аспекте образо-
вања за безбедност проблематизују поједине упоредне студије у који-
ма је нагласак на образовању цивилних, војних или полицијских ка-
дрова којима је управо безбедност примарно подручје деловања (Ка-
тић, 2018; Кешетовић, 2005). 

Након више случајева коришћења ватреног оружја у школама у 
САД и неким деловима Европе, наглашена је потреба за обукама о 
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безбедности и јачању и подизању безбедносне свести, али без јасног 
курикулума како за ниво различитих обука и тренинга тако и за ниво 
образовања у најопштијем смислу. Свакако да је овде потребно на-
гласити да образовање за безбедност мора да постане један од нео- 
пходних сегмената школских планова и програма који доприносе свеу- 
купној безбедности ученика. То се може постићи ширењем свести о 
безбедности код ученика/младих, почев од формирања позитивног 
понашања и изградње личности, до развоја потребних безбедносних 
вештина и понашања која доприносе смањењу негативног утицаја 
и последица бројних опасности са којима се суочавају у школском 
окружењу, али и свакодневном животу. 

Развој концепта образовање за безбедност може се посматрати и у 
контексту одрживости, што је веома важно и са научног и са практич-
ног становишта. Школе играју кључну улогу у друштву чинећи основ-
ни извор образовања за будуће генерације грађана, обликујући свест, 
компетенције и вештине будућих генерација и тако стварају друштво 
које је способно да анализира могућности и претње које произлазе из 
промене економског, социјалног, еколошког, технолошког, политич-
ког и правног окружења (Wysokinska-Senkus, 2020). Сматра се да је 
одрживи развој један од највећих изазова за систем образовања за 21. 
век. Већ је видљив и развој промена курикулума ка одрживости на 
свим нивоима образовања и то кроз хоризонталну и вертикалну ин-
теграцију, како би дошли до одрживог образовања као најзахтевнијег 
процеса који захтева и трансформацију образовне мисије универзи-
тета (Orlović at all, 2020). Пошто су сигурност и безбедност критич-
ни фактори одрживости, веома је важно указати на кључне факторе 
за побољшање безбедности и образовања за безбедност у контексту 
одрживости. Тако можемо говорити и о одрживој безбедности за чо-
вечанство, које се може постићи само ако државе и њихове друштвене 
институције образовање поставе као приоритет. Нови квалитет обра-
зовања је тако снажно повезан и са иновацијама, креативношћу, спо-
собношћу да се анализира животна средина и да се дају брзи одговори 
на нове претње које се јављају управо у тој сфери. Перцепција сигур-
ности и безбедности као вредности повезана је са обликовањем ста-
вова чланова датог друштва, на шта утичу и следећи фактори: свест 
о друштву и друштвеним потребама, проблемима и интересима, по-
знавање етичких вредности и категорија, познавање еколошких, со-
цијалних и економских претњи. 
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Концепти образовања за безбедност, који се могу представити и у 
форми безбедносне културе, достигли су напредну фазу у разним др-
жавама и углавном за циљ имају развијање безбедносне свести мла-
дих у корист друштва, кроз припрему свесне и образоване генерације 
са изграђеним безбедносним имунитетом. Важност образовања за 
безбедност лежи у могућности да се учесници кроз ове програме нау- 
че значају заштите појединаца и заједница у борби против различи-
тих опасности – од злочина и девијантних понашања до природних 
несрећа и катастрофа изазваних техничким акцидентима и хазарди-
ма. При том је неопходно уважити и компоненту безбедности која 
уводи субјективни осећај безбедности појединца, било због (оправ-
даног или неоправданог) одсуства претњи његовом постојању, било 
као резултат располагања средствима за суочавање са претњама које 
се појаве.

Постоји одређен број студија које на директан или индиректан на-
чин говоре о важности образовања за безбедност, о школским програ-
мима који настоје да изграде личност ученика која ће моћи да одгово-
ри на сваки безбедносни проблем, формирати прихватљиве ставове 
и ојачати идеје у умовима ученика на научни начин, као и изградити 
и контролисати трендове који јачају друштвену структуру, јединство, 
сигурност, безбедност и стабилност. Неким новим наставним плано-
вима и програмима, који ће се у будућности развијати, може се фор-
мирати, али и рехабилитовати понашање ученика, продубити безбед-
носна одговорност у њиховом понашању и подићи осећај сигурности 
и безбедности у борби против бројних одступања која се дешавају и у 
сфери природе и у сфери друштва.

Различити су приступи код образовања за безбедност који се могу 
применити у школским програмима. За сада немају потпуно развије-
ну форму, али то могу бити следећи приступи:

1. Приступ који поставља ову тему као курс или модул у оквиру 
општих садржаја (кроз опште образовне предмете)3. Намењен је 
стварању и развијању свести о безбедности и сензибилизацији 
код ученика у овим наставним дисциплинама. Потенцијални 

3 Примера ради, друштвене науке укључују више предмета који се у својим садр-
жајима баве и концептима образовања за безбедност, јер су ти концепти у ди-
ректној вези са људима, њиховом околином и оним што се догађа у њиховом 
окружењу, попут интеракција, друштвених односа, понашања, традиција, оби-
чаја и резултирајућих друштвених појава, укључујући и животне проблеме који 
утичу на људско понашање и стил живота.
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изазов овом приступу је што постоји могућност да се при креи- 
рању садржаја о безбедности у оквиру неког предмета може 
изазвати оспоравање од стране академских одељења и особља, 
који могу поставити питање зашто и њихова дисциплина није 
укључила те садржаје. Такође, укупно ангажовање ученика и 
сегментирано инкорпорирање садржаја можда неће бити до-
вољно концентрисани или обухватни да постигну минималну 
критичну масу, која ће бити опремљена потребним знањима и 
вештинама. 

2. Други приступ је успостављање посебног програма образовања 
о безбедности у виду посебног предмета и на нижим и вишим 
нивоима образовања. Овај приступ се већ усваја у САД и неким 
европским државама. Изазов са којим се суочавају САД је како 
развити и стандардизовати курикулум за образовање о домо-
винској безбедности (The Homeland Security ) на свим нивоима.4 
Такође, овде је важно препознати потенцијални проблем који 
настаје интеграцијом различитих програма (на пример: про-
грам homeland security и управљања ванредним ситуацијама) 
када долази до сукоба културе између стручњака за националну 
безбедност и стручњака за управљање ванредним ситуацијама. 
Наиме, ови програми имају различите интелектуалне и дисци-
плинарне основе и културе које су обликовале свако њихово 
посебно виђење „проблема” (Kiltz, 2012). Ако би се укључила 
још нека тема која припада широком пољу студија безбедности, 
ствар се чини још сложенијом јер се јавља потреба за концепту-
алном компетенцијом – способност идентификовања, тумачења 
и примене одговарајућих алата из дисциплина које релевантно 
учествују у решавању проблема, односно компетентност за ко-
муникацију у различитим областима академског знања и ефи-
касност у комуникацији између академских култура (Woods, 
2007).

3. Трећи приступ је интердисциплинаран, који захтева свеобу- 
хватан поглед на безбедност из неколико дисциплинарних пер-
спектива. Овде се различите дисциплине које полажу право 
на одређене аспекте садржаја образовања о безбедности могу 
међусобно повезати у сврху стицања дубљих увида, концепата, 

4 Овде се могу издвојити аутори који су се већ бавили овом темом (Cutrer, D. A., 
2012; Kiltz, 2012; Ramsay, 2013; Ramsay, Cutrer & Raffel, 2010; Wallace, McLean, Par-
rish, Soppitt, & Silander, 2012; Ramirez & Rioux, 2012).
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теорија и метода проучавања феномена безбедности. Овај при-
ступ би добро функционисао ако би био успостављен један цен-
тар у институцијама надлежним за креирање и акредитацију 
наставних планова и програма, где би борд/одбор, састављен 
од представника изабраних дисциплина, јасније дефинисао са-
држаје или разматрао и акредитовао предлоге. Из перспективе 
развоја курикулума, овај приступ очигледно показује да је обра-
зовање о безбедности интегрисано поље.5 Овај нови концепту-
ални оквир или приступ представља врхунац растуће потребе за 
повезивањем релевантних, али различитих области знања како 
би се ефикасније разумели и решили све сложенији савремени 
(безбедносни) проблеми.

Поред дефинисања приступа, оквира и садржаја образовања за 
безбедност, важно је размишљати и о припреми наставника за обра-
зовање за безбедност. Иако наставници нису једини фактор у при-
мени иновација у наставном програму, литература је препуна при-
мера да управо они представљају снагу која се не може занемарити 
ако иновација у виду потпуно новог наставног садржаја (безбедност) 
мора успети. Расположење и став наставника према било којој инова-
цији на крају одређује њен успех или неуспех. Имплементација инова-
ције и новог садржаја о безбедности мора уважити улогу и спремност 
наставника да учествују у том процесу, јер управо они операциона-
лизују иновације на нивоу учионице, али и својим адаптивним ком-
петенцијама демонстрирају своју ефикасну наставничку писменост, 
све са циљем адекватног одговора специфичним потребама својих 
ученика (Vaughn & Parsons, 2013). 

Можда ипак, пре других, треба размишљати и о првом кораку који 
је неопходно предузети, а то је постављање адекватног нормативног 
оквира (подразумева усвојене законе, подзаконске акте, стратегије 
и тсл) у оквиру којег се постављају и прокламују стратешки (обра-
зовни) циљеви који подразумевају следеће: унапређење образовања 
сходно променама које се дешавају на свим нивоима, представљање 
образовања као развојног ресурса на националном и локалном нивоу, 
усаглашавање са европским тенденцијама и интернационализацијом, 

5 Овај приступ је у складу и са публикацијом Curriculum 21: Essential Education for 
a Changing World (Курикулум 21: Основно образовање за свет који се мења) (Heidi 
Hayes Jacobs), аутора који се више од две деценије бави дизајном интердисципли-
нарних програма.
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али и уважавање образовања као инструмента очувања и развоја на-
ционалног и културног идентитета и националне и људске безбед-
ности. Сходно томе, свака култура и свако друштво развијају инсти-
туције за васпитање и образовање које члановима друштва преносе 
знања важна за развој, очување и опстанак тог друштва, и кроз ра- 
зличите форме реализују постављене циљеве и остварују жељене ре-
зултате.

Кроз бројне стратешке, нормативне и политичке оквире поставља 
се питање конкретног циља система образовања и тога да ли мла-
ди треба да усвоје и примењују само научно знање или је важно и 
да прихвате принципе врлине и слободе, да се надахњују праведним 
и либералним идејама и неприкосновеном везаношћу за сопствену 
земљу, односно стичу и онај сегмент образовања који се може назвати 
емоционалним образовањем. Ово је важно нагласити јер се кроз си-
стем образовања опремају знањем не само особе као рационална или 
разумна бића већ и бића емоција, па се интегрални део разумевања 
чињеница, теорија, текстова и наратива који чине когнитивни садр-
жај програма састоји и у томе да се осети њихова занимљивост, ин-
спиративност, племенитост, неправда, комедија или трагедија (Hand, 
2011). Иако је примарна улога емоционалног образовања или васпи-
тања младих највише резервисана за родитеље, не може се пренебре- 
гнути чињеница да и школе имају део одговорности за емоционално 
образовање ученика. Ово је нарочито важно нагласити у тренутку 
када се захтевају нови облици писмености за савремене облике орга-
низовања друштва и живљења како би се одговорило изазовима идео- 
лошке и технолошке трансформације постиндустријског друштва.

У савременом друштву се истиче значај образовања, како због ус-
ложњавања свих форми живота тако и због увођења нових (висо- 
ких) технологија. Због тога се и наглашавају иновативни приступи у 
образовању, који подразумевају увођење промена, како би се актив-
но унапредио и подигао квалитет образовно-васпитне праксе у свим 
областима образовног процеса. Промене се могу огледати у усвајању 
знања кроз активност, у томе да је наставни процес усмерен на учени-
ка, у плурализму наставних метода и облика рада, уважавању разли-
читих стилова учења, али и специфичним потребама сваког поједин-
ца. Иновативни приступи и промене које изазивају могу се односити 
и на специфичне теме које се уводе у процес наставе, као што је бе- 
збедност, која „заслужује” посебан третман у овладавању суштином 
и садржајем ове области. То се, дакле, односи и на приступе у којима 
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се постављају питања: Да ли учити правила и слогане, репродукова-
ти унапред припремљене садржаје или користити увежбавање прак-
тичних садржаја, демонстрације, визуелна помагала и драматизације. 
Наставници знају да безбедност, као и сваки други садржај, није само 
нешто што треба научити напамет – то је нешто што треба живети 
(Stack, 1946). Није само питање испоручивања информација, чиње-
ница и обимног садржаја о некој опасности, већ је већи изазов у ра- 
звијању стварних вештина и пракси и подстицању исправних ставова. 

Све наведено представља и део садржаја текстова који се налазе 
у фокусу ове публикације, који кроз нормативни преглед и анализу 
система образовања и образовних програма и пројеката, који се реа- 
лизују у различитим државама света, покушавају да нађу одговоре 
на различите изазове и питања који се везују за безбедност. То зна-
чи да су аутори текстова покушали да утврде које су могућности да 
се образовање за безбедност имплементира у различите форме обра-
зовног процеса, који су примери добре праксе у том случају, колико 
доприносе подстицању остваривања и поштовања основних људских 
права, ненасилног понашања и развијања свих других меких и тврдих 
вештина, које омогућавају ученицима да се успешно суоче са савре-
меним безбедносним претњама. Пошто претње потичу из различи-
тих сфера, занимљиви су налази који указују на неопходност увиђања 
значаја интердисиплинарне наставе као приступи у којима се инте-
гришу, међусобно прожимају и синтетишу различите перспективе не-
колико дисциплина. Поновићемо још једном да сагледавање разли- 
читих аспеката једног безбедносног проблема, из различитих углова 
и перспектива, на прави начин осликава међузависност реалног све-
та и живота. Међутим, чини се, исувише је лако говорити о важности 
образовања за свако савремено друштво и државу, његов напредак и 
просперитет, о садржају образовања, а да пре тога не размишљамо и о 
томе да у многим државама света постоји проблем приступа образо-
вању и немогућности да се млади образују, што производи многе по- 
следице, нарочито када изостаје и тај сегмент образовања који обу- 
хвата безбедносне теме.

Развој младих у великој мери зависи од сигурних и мирних зајед-
ница и подстицајног окружења. Иако могу бити отпорни, млади су 
често рањиви на експлоатацију, остваривање својих права или пре-
вазилажење ризика, несигурност или несрећу, што може имати дожи-
вотни утицај на њихов социјални, емоционални и физички развој и 
економске путање којима би се кретали у животу. Глобално гледано, 
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постоје велике разлике у томе колико су данас млади безбедни, по-
себно млади у урбаним подручјима, подручјима сукоба и подручји-
ма погођеним криминалом. Нестабилност, рат и расељавање наруша-
вају могућности за образовање и могу довести до тога да многи млади 
широм света пропусте важне прекретнице у развоју, а већ је позната 
чињеница да се 50% деце и младих у свету налази у областима погође-
ним сукобима (SCUN/Res 2250, 2015). Зато су пожељне интегрисане 
политике и програми за младе који укључују контекстуалне факторе 
и промовишу повољна окружења која омогућавају и позитивне исхо-
де међу младима и већу сигурност и безбедност за друштво у целини.

Образовање за безбедност игра веома важну улогу у стварању по-
жељних и прихватљивих ставова свих чланова друштва, акумули-
рању потребних знања у погледу побољшања њихове безбедности, јер 
утиче на одговарајуће понашање чланова датих заједница. Образова-
но, свесно друштво може на одговарајући начин реаговати на претње 
предузимањем конкретних корективних и превентивних радњи. У 
процесу изградње свести и знања људи, образовање у основним и 
средњим школама, као и образовање за безбедност и сигурност међу 
студентима представљају веома важан сегмент развоја. Самим тим, 
постаје неопходно и увођење нових садржаја, нових приступа и нових 
савремених наставних метода које ће подржати образовање за без-
бедност и у нашем друштву.
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ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – 
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1. ПРИКАЗ ОБРАЗОВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
У ДРЖАВАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слађана Ђурић1*

СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕШАВАЊА 
БЕЗБЕДНОСНИХ ПРОБЛЕМА У 

ШВЕДСКОМ ШКОЛСКОМ СИСТЕМУ

Сажетак: У раду се најпре представља генерални контекст у којем функционише швед-
ски образовни систем: општи друштвени услови, нормативни оквир, нивои образовања, 
начин финансирања, као и скицирају главни изазови са којим се суочавају креатори об-
разовних политика. У последњих пар деценија шведски образовни систем пролази кроз 
реформу која се тиче својеврсног заокрета ка дисциплини и реду као пожељним вред-
ностима. Некада апострофиран као пример најдецентрализованијег система у запад-
ном свету, овај образовни систем се суочава са све јачим захтевима да се важна питања 
из корпуса образовне политике регулишу националним законима и прописима. У раду 
се, као примери добре праксе, детаљније представљају шведски модел промоције права 
ученика, као и нови облик правног регулисања (juridification) којим је уведена обавеза 
пријављивања полицији инцидената из корпуса школског насиља. Након тога се пред-
стављају најважнији налази шведских истраживача о вези између дизајна школа и инци-
дената, као и сумирају главне препоруке проистекле из таквих студија.
Кључне речи: Шведска, школски систем, јуридификација, насиље у школама, школска 
архитектура

Увод

Шведски образовни систем, утемељен на идеји индивидуалног 
приступа учењу и слободи у избору школа, сврстава се међу најбоље, а 
најпопуларнији шведски универзитет (Karolinska Institute) рангиран је 
на 40. месту на свету. Ипак, на глобалним ранг-листама Шведска зао- 
стаје за Финском и Норвешком. Зато креатори образовних политика 
1 Др Слађана Ђурић, редовни професор на Методологији научног истраживања, 
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у овој земљи улажу додатне напоре како би се изборила за што боље 
место на листи образовних система других европских држава.

Главна карактеристика шведског образовног система је децентра-
лизованост. Иако савезна влада прописује стандарде који се односе на 
образовне циљеве, локалне самоуправе су аутономне у дизајнирању 
наставних планова и програма. Ипак, док је некада шведски образов-
ни систем носио епитет најдецентрализованијег система у западном 
свету (Lundahl 2002), последњих година је све приметнији тренд да се 
све више питања, која се тичу образовних политика, регулише зако-
нима. 

Током претходне деценије трајала је интензивна расправа о мо-
гућностима побољшања перформанси и јачању статуса професије 
учитеља, што је резултирало значајним реформама школског систе-
ма. Креирање таквог окружења у којем би наставници били задовољ-
нији својим послом свакако је било један од главних изазова швед-
ске образовне политике. Наставничку професију је требало учинити 
привлачнијом, чиме би се постигло да најквалификованији остају у 
овој професији. Уз недостатак континуиране обуке за наставни кадар, 
проблем је био и у нижим примањима шведских наставника. Наиме, 
наставници нижих средњих школа у Шведској зарадили су у 2016. го-
дини 89% просечне плате радника са пуним радним временом са ви-
соким образовањем, што је ниже у односу на земље OECD-а у којима 
је тај износ 91% (OECD, 2018). Према међународном истраживању о 
подучавању и учењу – TALIS, реализованом 2018, 63,1% наставника 
у Шведској рекло је да би, ако могу поново да бирају, и даље били 
наставници; ово је било ниже од просека OECD-а где је такав став 
заступљен код 75,6% наставника. Подаци из истог истраживања по-
казују да 10,7% шведских наставника сматра да је наставничка профе-
сија цењена у друштву, у поређењу са просеком наставника у земљама 
OECD-a од 25,8% у 2018. години (OECD, 2019).

Национална агенција за образовање, у складу са прокламованим 
принципима поштовања права деце, као и њихових завичајних кул-
тура, улаже значајне напоре у области образовања и стручног оспо-
собљавања имиграната и избеглица (Lundahl, Lisbeth & Lindblad, Mi-
chael, 2018). Ипак, и поред неспорних успеха на том плану, препоруке 
су да се још више пажње посвети исходима учења имиграната и раду 
на њиховој интеграцији. Наиме, пораст мигрантске популације под-
разумева велики удео избеглица са релативно ниским образовањем 
чија се економска интеграција тешко може успешно реализовати, јер 
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нискоквалификовани послови чине мали удео у шведској економији. 
Јасно је да успешна интеграција миграната захтева велике инвести-
ције у њихово образовање.

Такође, иако децентрализација система свакако има бројне пред-
ности, све чешће се чују позиви да би требало успоставити нацио-
нални оквир за вредновање школа и наставника, чиме би се осигу-
рала упоредивост резултата процене у школама. Алати који се акту-
елно користе у извештавању о функционисању образовног система 
не нуде поуздане мере за поређење учинка између регија и општина. 
Даље, једна од препорука односи се на јачање подршке руководиоци-
ма школских институција који, у децентрализованом образовном си-
стему, имају веома важну улогу. 

Током 2015. године, са циљем подршке побољшању исхода учења, 
унапређењу квалитета наставе и веће правичности у шведским шко-
лама, формирана је експертска група Комисија за школе у Шведској 
(Sweden’s School Commission – Skolkommissionen). Комисију чине пред-
ставници наставника, руководилаца школа, ученика, као и академ-
ских истраживача. У извештају из 2017. године чланови Комисије су 
установили листу приоритетних циљева, конкретне предлоге за уна-
пређење стања и предложили неопходне измене у правној регулати-
ви. На листи циљева нашли су се: (1) јачање сарадње између централ-
не владе и пружаоца услуга образовања, (2) повећање атрактивности 
наставе, подизање нивоа вештина наставника и директора, јасније 
дефинисање њихових дужности, (3) успостављање националне од-
говорности за финансирање образовних установа, (4) обезбеђивање 
позитивног окружења за учење и развој, (5) подршка активном избо-
ру школа и (6) развијање континуираног система евалуације курику-
лума (Regeringen, 2017).

Национална тела су већ током 2017. године покренула неке актив-
ности у складу са тим препорукама: започета је опсежна анализа уз-
рока неједнаке расподеле средстава намењених школовању и здрављу 
ученика у различитим општинама. Такође, планирано је улагање бли-
зу 560 милиона евра како би се радило на додатним обукама наставни-
ка. Од институција које се баве статистичким анализама захтевано је 
да креирају годишњи социјално-економски индекс, који би централ-
ној влади пружио смернице за креирање ефикасне стратегије распо-
деле средстава и финансирање зацртаних циљева и иницијатива. 
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Контекст

Шведска је у дугом периоду перципирана као просперитетна, бо-
гата и добро организована држава са јаким програмима социјалне 
заштите и ниским стопама сиромаштва. Међутим, бројне политичке 
промене довеле су и до бројних трансформација шведског друштва. 
Значајно је повећана стамбена сегрегација, како социјална тако и ет-
ничка. И богата и сиромашна подручја у Шведској постају етнички 
и социо-економски хомогенија. Велики прилив имиграната такође је 
за последицу имао да знатан број деце имиграната одраста у сирома- 
шним крајевима (Kristina Hunehäll Berndtsson, 2019). Највећи део деце 
која се према условима живота категоризују као сиромашна јесу деца 
имиграната (Gustafsson, Österberg, 2018).

У медијском извештавању о шведским школама преовлађују при-
кази школског насиља, као и непослушног понашања деце. Ови при-
кази се увек везују за школе из сегрегираних приградских подручја у 
којима претежно живе имигранти. Термин „имигрантски дечак” по-
стао је синоним за „непослушан ученик” и оваква перцепција поста-
ла је део шведске културе (Jonsson, R. (2015) према Kristina Hunehäll 
Berndtsson, 2019). У исто време, у школским програмима се истиче 
принцип да је школа место сусрета култура, а Закон о образовању на-
лаже да сви родитељи могу да шаљу своју децу у школу потпуно уве-
рени да она неће доживети никакав облик дискриминације по било 
ком основу. 

Финансирање образовног система у Шведској је у приличној мери 
децентрализовано, а спроводи се путем споразума са општинама и 
независним пружаоцима образовања који имају главну финансиј-
ску одговорност. У највећем делу школе се финансирају из општин-
ских пореских прихода који углавном потичу из пореза на доходак. 
Општине такође добијају и државну помоћ чији износ зависи од броја 
становника, њихове старосне структуре, густине насељености, со-
цијалне структуре и броја досељеника. Пошто у овој области не по-
стоје национални прописи, на нивоу општине се формирају локални 
одбори за образовање чији чланови доносе одлуке о расподели сред-
става која се дају свакој школи. Последњих година се све чешће чују 
примедбе да би требало спровести опсежну идентификацију свих ре-
сурса како би се успоставио ефикаснији модел расподеле средстава у 
целом образовном систему (OECD, 2015).
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Иако се трошкови школовања ученика у шведским општинама 
разликују, укупни издаци који се издвајају за једног шведског учени-
ка су међу највећим у земљама OECD-a. Годишњи издаци Шведске 
по ученику на основном нивоу у 2015. години износили су 10.853 до-
лара, што је било више од просека OECD-а који износи 8.631 долар. 
На секундарном нивоу, Шведска улаже 11.402 долара по ученику, у 
поређењу са OECD-овим просеком од 10.010 долара, док је на тер-
цијарном нивоу Шведска потрошила 24.417 долара по студенту, у по-
ређењу са просеком OECD-a од 15.656 долара. У 2015. години, издаци 
за образовање (од основног до терцијарног) у Шведској као проце-
нат бруто домаћег производа износио је 5,3%, што је слично просеку 
OECD-а од 5%. Удео који потиче из приватних извора (укључујући 
расходе домаћинстава, издатке других приватних ентитета и међуна-
родне изворе) био је нижи од просека OECD-a (3,5% у поређењу са 
16,1%) (OECD, 2018).

Високо образовање је бесплатно за све студенте који долазе из 
Шведске, земаља Европске уније, Европског економског простора и 
Швајцарске. За међународне студенте изван овог простора 2011. го-
дине је уведено плаћање школарине, што је условило драматичан пад 
броја страних студената. Последњих година тај број је у порасту за-
хваљујући увођењу могућности да се и ови студенти могу пријављи-
вати за различите облике финансијске помоћи (European Commission, 
2018). Према извештајима Шведске управе за високо образовање, у 
последњих десет година број страних студената на шведским уни-
верзитетима премашује број шведских студената у иностранству 
(Regeringen, 2018). Планирано је да се и даље ради на повећању броја 
страних студената тако што ће се поједноставити процес њиховог 
пријављивања на студије, повећати стипендије, као и транспарент-
ност у погледу свих трошкова.

Законом из деведесетих година регулисано је оснивање посебног 
модела јавно финансираних школа (friskola), популарно названих 
чартер школама. Њихово оснивање одобравају надлежни школски 
инспекторати, а у свом раду такве школе морају да следе националне 
планове и програме, као и редовне школе чији су оснивачи општи-
не. У таквој форми аутономних школа, осим даљег развоја система 
индивидуалног приступа, успоставља се концепт отворене учионице, 
као и бројни неконвенционални наставни методи. Овај систем шко-
ловања је све популарнији како међу основцима тако и међу швед-
ским средњошколцима. У 2017. години око 17% обавезних школа и 
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33% виших средњих школа биле су чартер школе и њих је похађа-
ло 15% свих ученика обавезних школа и 27% свих ученика виших 
средњих школа.

У Шведској иначе постоји скептицизам када је реч о квалитету 
школа основаних ради зараде, па је број приватних школа у којима 
ученици плаћају школарину релативно мали. 

Школски систем у Шведској

Шведски школски систем регулисан је Законом о образовању, који 
прописује десет година похађања школе за сву децу од пуних шест го-
дина. Образовање је подељено на четири нивоа школовања. 

Нивои образовања у Шведској

Графикон 1. Образовни систем у Шведској 
(извор: EACEA, 2020)

Предшколски програм. Од прве до пете године деца могу факул-
тативно да похађају предшколски програм (förskola), који се може 
одвијати како у класичним предшколским установама, неком облику 
педагошког боравка у оквиру установа које се популарно зову „По-
родични домови за дневни боравак” или у отвореним предшколским 
установама. Предшколске установе оснивају општине, а боравак деце 
се субвенционише у односу на старост деце, као и радни статус роди-
теља. Уз истицање важности игре за развој детета, предшколски на-
ставни планови и програми креирају се тако да задовоље индивиду-
алне потребе и интересовања деце.
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Шведско обавезно школовање траје девет година. Деца са пуних 
шест година похађају „предшколску годину” (förskoleklass), након 
чега крећу у трогодишњу основну школу (lågstadiet). Од четвртог 
до шестог разреда одвија се тзв. средњи ниво обавезног школовања 
(mellanstadiet), а од седмог до деветог разреда нижа гимназија (hog- 
stadiet). За децу узраста између шест и тринаест година обезбеђен је и 
продужени боравак и нега пре или после наставе.

Након завршетка обавезне школе, шведски ученици могу похађати 
факултативно високе школе (gymnasium) које трају три године. Кри-
теријуми за упис на ове програме јесу завршне оцене из шведског, ен-
глеског и математике добијене у последњој години обавезног школо-
вања. У 2017. години око 18% шведских ученика није имало оцене које 
би их квалификовале за упис на неки од националних програма. У 
таквим случајевима ученици се упућују на похађање неког од пет тзв. 
уводних програма, након чега стичу право уписа на национални про-
грам. Шведски образовни систем нуди ученицима избор осамнаест 
редовних националних програма, од којих је дванаест стручних, а у 
шест осталих ученици се припремају за универзитетско образовање. 

У Шведској такође постоји богата мрежа школа за особе са неким 
типом инвалидитета, а колика је брига шведских власти за пружање 
истих могућности за развој и образовање деце, младих и одраслих са 
посебним потребама или инвалидитета сведочи и чињеница да је јед-
на од пет најзначајнијих владиних образовних институција и Нацио- 
нална агенција за образовање особа са посебним потребама. Број-
не су и варијације програма креиране за неке посебне групе ученика 
(нпр. спортисте, Лапонце).

Посебно у раним годинама образовања у наставни план и програм 
се укључују игре и активне форме одмора, као и заједничко вежбање. 
Сви ученици имају бесплатан приступ школском лекару, школској се-
стри, психологу и школском службенику за социјални рад.

Национални нормативни оквир

Актуелни Закон о образовању донет је 2011. године и садржи основ- 
не принципе и одредбе које се тичу свих нивоа образовања (предшкол-
ског, предшколске године, обавезног и високог образовања, ваншкол-
ске неге, као и образовања одраслих). Овај закон промовише једнак 
приступ образовању, слободу избора и сигурност ученика, а у односу 
на претходни законски акт и већи надзор. 
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Током последње реформе шведског школског система донет је и 
нови курикулум којим се на националном нивоу успостављају општи 
образовни циљеви, као и смернице за креирање наставних планова и 
програма. Новим курикулумом, у делу који се односи на предшкол-
ске програме, предвиђа се интензивирање језичког и комуникативног 
развоја деце, као и развијање њиховог интереса за науку и техноло-
гију. Такође, предвиђене су и цикличне провере знања током 3, 6. и 9. 
разреда, како би се процењивао напредак ученика. Још једна промена 
тиче се система оцењивања, па је стари шведски систем оцењивања 
од четири оцене замењен новом скалом оцењивања са шест оцена. Од 
2013. године успостављени су нови критеријуми за стицање трајних 
радних уговора учитеља и наставника којим се предвиђају посебне 
квалификације, са циљем јачања статуса учитељске професије и по- 
дршке њиховом професионалном развоју. 

Кроз међународне споразуме о правима човека, Шведска се обаве-
зала на испуњавање обавеза које се, између осталог, тичу и једнаког 
третмана и заштите од дискриминације. Као израз правног усклађи-
вања са тим генералним принципима априла 2006. године донет је За-
кон о забрани дискриминације и других облика понижавајућег трети-
рања деце и ученика. Одредбе овог, као и Закона о образовању, подр-
жавају заштиту деце и ученика од дискриминације и понижавајућег 
поступања. Овим законима се предвиђа одговорност директора 
предшколских и школских установа, специјалних школа, као и про-
грама образовања одраслих за спровођење забране дискриминације и 
понижавајућег понашања, као и за промоцију једнаког третмана. 

У лето 2018. године у Парламенту Шведске изгласан је владин пред-
лог за укључивање Конвенције о правима детета УН у шведски закон. 
Конвенцијом се предвиђа да дете млађе од 18 година има специфич-
на права: право на заштиту од насиља, право на образовање и право 
на социјалну сигурност. Такође, деца имају право да слободно изра-
жавају своје ставове о питањима која их се тичу. Дајући Конвенцији 
о правима детета статус закона (01. јануара 2020) шведски судови се 
обавезују да у процесима одлучивања узимају у обзир сва права деце 
која простичу из ове Конвенције. Укључивање Конвенције о правима 
детета помаже у повећању видљивости права детета и гради приступ 
који је превасходно оријентисан на дете.
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Безбедност шведских школа

Као и у већини других земаља, и у Шведској је шира расправа о бе- 
збедности школа потакнута конкретним безбедносним инцидентом. У 
2015. години догодио се брутални напад на школу у Тролхатану, то-
ком којег су три особе погинуле, а две рањене. Иако су се у Шведској 
и раније дешавали напади на школе, управо је овај инцидент, због оз-
биљности последица које је проузроковао, покренуо дилему у погледу 
преовлађујућег принципа отворености школског простора. Чланови 
Националне уније учитеља су у својим реаговањима подсетили да су 
већ упозоравали на растућу нетрпељивост и страх и позвали јавност 
да се окупе против мржње и насиља. Такође, истакнут је захтев да све 
јавне и приватне школе успоставе контролу и надгледање сигурности 
(Jansson, 2015).

Сагласно генералном тренду све веће забринутости друштва за 
питања безбедности, и у све већем броју образовних институција у 
Шведској покрећу се акције унапређења безбедности. Обим овог при-
лога нам не допушта детаљнију елаборацију свих сегмената комплек- 
сног конструкта школске безбедности. Стога ћемо пажњу усмерити на 
три значајна питања чији начин решавања у шведској школској прак-
си може бити користан, како планерима и практичарима ангажова-
ним на подручју безбедности школског процеса тако и истражива-
чима ове области. Најпре ћемо представити модел по којем шведске 
надлежне институције промовишу права деце, а затим описати модел 
правног регулисања (juridification), којим је уведена обавеза пријављи-
вања полицији инцидената из корпуса школског насиља. Након тога 
ћемо скицирати и неке налазе шведских истраживача о вези између 
дизајна школа и инцидената, као и пренети главне препоруке прои- 
стекле из таквих студија. 

Институционална промоција права ученика

Имајући у виду чињеницу да ни најбоље формулисане правне од-
редбе неће бити по себи довољне да обезбеде сигурност деце уко-
лико она нису темељно упозната са свим својим правима, Шведски 
школски инспекторат и представници Омбудсмана за децу и учени-
ке креирали су посебан сајт намењен информисању деце – Din rätt i 
skolan (Твоја права у школи) (https://elev.skolinspektionen.se/). На деци 
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разумљив и визуелно пријемчив начин изложена су сва права деце у 
школском окружењу која су им гарантована, као и дефинисани сви 
основни појмови из ове области. 

Након описа сваког појединачног права, деца се упућују како би 
требало да реагују уколико сматрају да је неко њихово право нару-
шено. Генерална сугестија је да се обрате неком одраслом у школи, 
наставнику, директору или родитељима. Уколико сматрају да школа 
не реагује на прави начин и не нуди им адекватну помоћ, деца могу 
пријавити кршење права Шведском школском инспекторату и Омбуд- 
сману за децу и ученике, који ће се укључити у решавање проблема. 
На крају сваког одељка детаљно је описана процедура по којој ин-
спекторат поступа након пријаве кршења неког из корпуса дечијих 
права, као и дат линк ка обрасцу за пријаву, а остављена је и могућ-
ност да се ученик, осим путем електронског обрасца, инспекторату 
обрати и слањем писма.

Укратко ћемо представити садржај свих главних тема које су деци 
понуђене на овом сајту, уз утисак да је реч о ефектном моделу промо-
ције дечијих права, који би се могао применити и у нашим условима. 

Деца имају право да се осећају сигурно

Једно од основних права деце јесте да се у школском окружењу 
осећају сигурно. Ако се неко према њима односи лоше или насилнич-
ки школа ће им помоћи. Такву помоћ ће добити и уколико се зло-
стављање дешава ван школе (рецимо на друштвеним мрежама). Уче-
ници се такође подсећају да се под насиљем не подразумевају само 
физички акти или претње да ће се оне реализовати, већ да насиље 
јесте и неприлична порука или слика на друштвеним мрежама, као и 
ширење гласина, вређање, дисквалификовање, задиркивање.

Нико, ни одрасли нити вршњаци, немају право да децу злостављају, 
малтретирају, узнемиравају или мрзе и сви се у школи морају одно-
сити једни према другима са поштовањем. Уколико се нешто од тога 
ипак догоди деца се упућују да разговарају са неким одраслим у шко-
ли или, ако им је то непријатно, могу разговарати са родитељима, који 
ће онда случај пријавити школи. Деца се у школи морају осећати си-
гурно и добро, зато би требало да пријаве свако појединачно узнеми-
равање. Школско особље је у обавези да сваки уочен или пријављен 
случај узнемиравања детаљно истражи. 
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Право на учење у миру и тишини

Сви ученици имају право да заврше свој школски рад током часа, а 
учење би требало да се одвија у миру и тишини. Иако се процес учења 
одвија и путем дискусије, битно је да се ученици понашају према ин-
струкцијама наставника и поштују његов план рада. Важно је да на-
ставници успоставе начин рада у којем неће бити ометана радна ат-
мосфера. Ученик који омета рад на часу може бити удаљен из учиони-
це, уз обавезу да време за које је удаљен надокнади тако што ће остати 
дуже у школи.

У свакој школи се прецизирају скупови правила којима се дефи-
нише прихватљиво понашање, као и оно које то није. Да би се пра-
вила доследно следила потребно је да се ученици детаљно упознају 
са њима. Ученици су у обавези да се понашају одговорно и са пошто-
вањем према другим ученицима и свим запосленима у школи. Уколико 
ученици сматрају да је нарушено њихово право на миран рад могу се 
обратити наставнику, неком члану школског особља или директору. 
Као и у случају кршења других права, уколико нису задовољни исхо-
дом разговора са одраслима у школи, деца се могу обратити за помоћ 
инспекторату.

Право на помоћ у учењу

Неретко се дешава да деца имају потешкоћа у учењу или заостају у 
неком предмету. Разлози заостајања могу да буду различити и укљу-
чују болест детета, неку стресну животну ситуацију, а могуће је да 
дете једноставно не жели да учи. Наставно особље ће анализирати 
који су конкретни разлози због којих се код ученика јављају пробле-
ми и покушати да организује посебну подршку. Најчешће се за те по-
требе ангажује специјални наставник који ће додатно радити са уче-
ником који има проблеме у учењу. У пракси постоји читав сет допун-
ских мера које се могу применити у оваквим случајевима, као што су 
индивидуализовани планови рада, коришћење посебног наставног 
материјала, итд. 

Право на учење и развој

Наставници су у обавези да свим ученицима пруже адекватне 
услове да уче и развијају се. Деца долазе из различитих средина, ве-
рују у различите ствари, изгледају и размишљају другачије. Наставник 
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треба да препозна у чему је сваки ученик добар, а шта му теже иде. 
Нико не воли све што је у обавези да научи у школи, што ипак не зна-
чи да се деца ослобађају учења садржаја који им можда нису занимљи-
ви. Наставник треба да буде у стању да објасни зашто су сви предмети 
предвиђени наставним програмом важни и примени различите на-
ставне методе како би помогао око учења садржаја који су ученицима 
мање занимљиви. Ученици који сматрају да су школски садржаји из 
неких предмета за њих превише лаки могу се обратити наставнику 
који ће пронаћи нове садржаје за њих, те тако помоћи њиховом пу-
нијем развоју стављајући их пред веће интелектуалне изазове.

Право на познавање критеријума за оцењивање

Деца некада неће разумети зашто су добила одређену оцену, могу 
имати осећај да је над њима учињена неправда. Зато је важно да увек 
знају зашто су оцењена на одређен начин. Наставним планом се опи-
сују циљеви и исходи сваког предмета, на основу којих се операцио-
нализују критеријуми за оцењивање. Ученици имају право да знају 
како ће наставници процењивати њихов учинак. Наставници имају 
обавезу да ученицима прецизно објасне критеријуме оцењивања и то 
чине најмање једном у школској години. За разлику од кршења других 
права, инспекторат се не бави жалбама на добијену оцену, а директор 
нема право да поништи оцену коју је дао наставник. Током деветог 
разреда ученик може поново полагати тест како би добио вишу оцену, 
а такав тест обухвата комплетно градиво из предмета. 

Право ученика да се њихов глас чује 

Ученици имају право да партиципирају у доношењу одлука и ути-
чу на начин функционисања многих сегмената школског живота. 
Ученици износе своја мишљења, саопштавају своје ставове о томе 
како функционише настава, рекреативне активности, ученички ре-
сторан. Наставници ће разговарати са ученицима о начину извођења 
наставе и прилагођавати свој рад њиховим захтевима. Ученици уче-
ствују у формулисању школских правила, оснивају ученичка тела и 
организације и разговарају о питањима која сматрају значајним. Ди-
ректор је у обавези да саслуша све захтеве ученика и уважи иниција-
тиве које они покрећу. Од седмог до деветог разреда обавезне школе, 
као и у средњој школи, ученици могу да оснивају одборе за безбед-
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ност, у оквиру којих се могу организовати разговори о радном окру-
жењу школе са директором. Ученици могу износити своје примедбе 
на стање тоалета, температуру у школским просторијама, школском 
превозу.

Право на добробит

Ученици проводе пуно времена у школи, па је важно да се у школ-
ском окружењу осећају добро. Уколико се осећају несрећно, под стре-
сом су или су узнемирени, о томе могу разговарати са запосленима у 
ученичким здравственим установама или са другим одраслим особа-
ма у школи. Разлог њихове забринутости могу бити домаћи задаци, 
испитивања, оцене, неизвесност у погледу учинка на неким предме-
тима. Осећај несреће или анксиозност могу бити праћени стомачним 
тегобама, главобољама, немогућношћу да се опусте код куће. Учени-
цима се саветује да разговарају са наставницима уколико мисле да 
имају превише домаћих задатака или превише испита током одређе-
ног времена. Све школе обезбеђују приступ школском лекару, сестри, 
психологу, саветнику или специјалном педагогу који ће ученицима 
помоћи да се осећају боље и у ситуацијама када разлог њихове не-
среће или узнемирености није повезан са школом или учењем.

Право на похађање школе

Сва деца која стално живе у Шведској морају да заврше девет ра- 
зреда обавезног школовања. Родитељи су одговорни да својој деци 
обезбеде услове за похађање школе. Уколико болест спречава дете да 
похађа редовну наставу организоваће се његово образовање ван шко-
ле, на пример у кући или болници. Ученици имају право да након де-
вет разреда не наставе школовање. 

Нови облици правног регулисања школског 
насиља – полицијске пријаве

Шведску, као и друге нордијске земље, дуго је карактерисало одр-
жавање система у којем је фокус на нези и социјално-педагошким 
мерама, а не на кажњавању. Иначе, у шведским школама се физич-
ко кажњавање, као метода дисциплиновања деце, практиковало до 
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1958. године. Учитељ, као неприкосновени ауторитет, имао је право 
да физички и психички кажњава ученика. Малтретирање ученика у 
средњим школама такође је било део одобреног система усмереног на 
интеграцију нових чланова ученичке заједнице. 

Једно од главних питања на општим изборима у Шведској 2006. го-
дине тицало се управо будућег развоја образовне политике, а десни-
чарска алијанса је гласно заговарала „заокрет ка дисциплини и реду”. 
Либерална странка је позвала на боље коришћење потенцијала у обра-
зовању, уз тврдњу да је Шведска у многим погледима поставила своје 
амбиције прениско, оптужујући претходну власт социјалиста да је 
стварала „лење школе” (Hammarén, Lunneblad, Johansson, Odenbring, 
2015). Њихови експлицитни захтеви, са циљем увођења већег реда 
у образовним срединама, односили су се на: повећање времена које 
ученици проводе у школи, смањење пауза између часова, повећање 
обима домаћих задатака, контролу изостанака, јачање дисциплине у 
учионицама. У атмосфери таквих политичких захтева фокус се пре-
бацује на побољшање академских постигнућа шведских школа, уво-
ди се оцењивање и у млађим узрастима, а све је чешћи инспекцијски 
надзор над радом школа. На тај начин је шведска образовна политика 
учинила својеврсни заокрет у којем се напушта дискурс о „саморе-
гулативном, одговорном, активном и компетентном детету” (Larsson, 
Löfdahl, Prieto, 2010).

Нове образовне политике све више подстичу захтев за увођење 
строже дисциплине и реда у школама. Последњих година дешавају 
се велике промене и у приступу школском насиљу, тако што се у све 
већој мери насиље у школама сматра злочином који се третира поли-
цијски, а не педагошки. Такав тренд је у складу са новим кривичним 
законом Шведске, којим се наглашава да друштво не би требало да 
толерише кривична дела, као и све јачим покретима који заговарају 
права жртве.

У неким општинама у Шведској локалне власти и полиција креи-
рале су акционе планове за решавање ситуација када постоји разлог 
да се верује да је у школи почињено кривично дело. Део тог плана су 
и обрасци које би школски службеници требало да користе када под-
носе полицијску пријаву. Управо ову ситуацију шведски истражива-
чи наводе као пример најдиректнијег укључивања правног диксурса 
у решавање проблема у школи (Lunneblad, Johansson, 2019). Нацио-
нална агенција за образовање Шведске захтева од директора школа 
да преузму одговорност за подношење пријава полицији, а као разлог 
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за такав захтев наводи се преваленција физичког насиља. У пракси, 
одлука о подношењу пријаве је обично колективна, јер често су на-
ставници или неко од особља сведоци почињеног инцидента, па ди-
ректори и њих укључују у подношење пријаве. 

Пракса пријављивања инцидената је неуједначена, док неке шко-
ле инциденте који нису укључивали физичко насиље над ученици-
ма најчешће нису ни пријављивали полицији, у другим школама су 
пријављивани сви инциденти. Такође, много је чешће пријављивање 
експлицитних облика насиља, које се перципира као мушко насиље 
у односу на релационално насиље, које је доминантно код девојчица. 
На тај начин, родно кодирање школског насиља чини да су девојчице 
и дечаци позиционирани на различите начине.

Упркос увођењу обавезе пријављивања, шведски истраживачи сма-
трају да није пронађен емпиријски доказ за тврдњу да ће пријављи-
вање инцидената полицији и спровођење санкција смањити обим 
насиља у школама (Lunneblad, 2019). Показало се не само да је оче- 
кивање да ће криминализација непожељног понашања решити про-
блеме у школама било промашено, већ су искрсли и нови проблеми 
који се тичу издвајања додатних средстава за надзор. Уз то стоји и 
чињеница да је појачана дисциплина угрозила узајамно поштовање 
учесника образовног процеса и довела у питање дијалог и инклузив-
ност у школама. Многи ученици такву нову поставку доживљавају 
као ограничење слободе, а наставници као додатни терет који их оме-
та у ономе што јесте њихов главни посао: ангажовање око ученика, 
истраживање, развој курикулума (Ball, 2003). 

Увођењем правног регулисања (juridification) ове осетљиве обла-
сти долази се до тога да се са етичке процене добра или зла прелази 
на правну процену да ли је или није почињено кривично дело. Јер, у 
пријавама које се упућују полицији неко је категоризован као жрт-
ва кривичног дела, а неко други као починилац, иако је понекад реч 
само о мањем сукобу. Сам чин подношења пријаве полицији за неки 
облик преступа ученика доводи до социјалне дилеме о томе где треба 
подвући границу између педагошког рада наставника и полицијске 
истраге. У јавности се ствара утисак да просветни радници губе ини-
цијативу за промоцију позитивне школске климе, подрива се њихова 
компетентност за решавање проблема понашања.

Многи практичари сматрају да је укључивање полиције у рад шко-
ла контрапродуктивно, а налази истраживачких студија упућују на то 
да и школски професионалци имају амбивалентан став према оваквом 
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приступу насиљу у школама (Lunneblad, Johansson, 2019). Запослени 
у школама и полицијски стручњаци често имају различите погледе 
како би требало регулисати недолично понашање ученика, између 
њих постоји неповерење, што свакако омета плоднију сарадњу. И док 
се полиција руководи принципом борбе против „страха од кримина-
ла”, у школама се прибојавају „страха од етикетирања” ученика као 
злочинаца (Lawrence, 1995; Coon, Travis, 2012). 

Током последњих година бележи се тренд непрекидног пораста 
броја пријављених злочина у Шведској, иако нема јасног консензу-
са о томе које инциденте треба пријављивати полицији (Vainik and 
Kassman, 2018). У исто време, подаци из истраживачких студија, у 
којима је коришћено самоизвештавање испитаника, показују да мла-
ди у Данској, Шведској и Финској све више поштују законе, па се може 
закључити да тренд пријављивања не прати број стварно извршених 
инцидената. Иако су се скандинавске земље препознавале по томе 
што су мање склоне да свакодневне, лакше сукобе тумаче као крими-
нал, новије студије показују да је последњих година дошло до пораста 
културне осетљивости у односу на криминал (Kivivuori, 2014). Тиме 
се може објаснити пораст пријављивања инцидената, иако фактички 
није било пораста малолетничког криминала. Занимљиво је да упра-
во школе са већим присуством полиције имају вишу стопу кримина-
литета, што се објашњава чињеницом да се тада пријављују и лакши 
сукоби и једноставни инциденти.

Управо бројна истраживања у нордијским земљама указују на 
тренд смањења вршења криминала од стране ученика. У једном од 
тумачења таквих налаза указује се на повећање социјалне контроле 
на јавним местима (улице, паркови) постављањем надзорних камера, 
аларма, као и већем присуству чувара (Ring 2007). Уз ово, наводи се 
и тренд да млади све више времена проводе код куће и да се све већи 
део њихових односа пребацује на друштвене мреже. Иако се на тај на-
чин успостављају неки нови облици насиља, чињеница је да млади све 
мање времена проводе у несигурним срединама (Kivivuori i Bernburg, 
2011). Даље интерпретације овог тренда указују на све јачу свест код 
младих да вршење кривичних дела носи ризик за њихов каснији про-
фесионални успех (Vainik and Kassman, 2018). 
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Како дизајнирати безбедну школу?

У школама се одвијају различити типови интеракција, што их чини 
објектима са комплексном социјалном и просторном динамиком. 
Школе су једно од најважнијих институционалних окружења где се 
деца и адолесценти окупљају без обзира на социјални статус, то је та-
кође простор у којем се одвија њихова социјализација. Бројни су зах-
теви које би требало узети у обзир када се школе пројектују и опре-
мају управо због тога што је то простор у којем ће се интегрисати ра- 
зличите потребе ученика. Школе треба планирати као довољно сигур- 
но окружење у којем ће деца бити безбедна док обављају разнолике 
активности – наставне и ваннаставне. 

Супротстављајући се ослањању само на традиционалне мере со-
цијалне интервенције, у многим студијама шведских истраживача 
истиче се управо значај ситуационе превенције делинквенције и, по-
себно, коришћење ситуационе динамике места и физичког дизајна 
као значајних сегмената такве стратегије. Делинквентно понашање се 
може повезати не само са особама и њиховим карактеристикама, већ 
и са местима на којима се одвија (Ratcliffe, 2004).

Међу бројним ситуационим факторима који могу представљати 
ризике по безбедност школа, шведски истраживачи су препознали и 
приличну пажњу поклонили архитектонском дизајну школа. Дизај-
нирање школа јесте посебан тип архитектонске праксе којом треба 
интегрисати све захтеве, социјалне, педагошке и безбедносне, и омо-
гућити функционално радно окружење за све учеснике образовног 
процеса. 

Квалитативном метасинтезом налаза из десет истраживачких 
студија о нападима, малтретирању и подметању пожара у шведским 
школама дошло се до вредних налаза који, са једне стране, указују на 
сигурност у шведским школама, а, са друге, могу бити драгоцени у пла-
нирању унапређења безбедности у школским објектима (Thodelius, 
2019). Када је реч о местима на којима су се најчешће одигравали ин-
циденти, то су били тоалети, ходници и фоајеи. То су управо просто-
ри који су заједнички, са општом, а не неком посебном наменом те се, 
стога, у њима очекује низак степен спољне контроле. Даље, то су про-
стори у којима је олакшана видљивост међу ученицима, а смањена 
видљивост наставника. На тим местима се такође уобичајено праве 
гужве између и након наставе, што повећава анонимност и смањује 
ризик од откривања. На сваком од ова три функционално различита 
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места одвијају се интеракције које су много мање везане за улоге уче-
ника, а у много већој мери су налик интеракцијама међу вршњацима 
које се одвијају ван школа.

Ходници и фоајеи јесу прелазни простори између два затворена 
простора, па се у њима могу успоставити правила понашања друга-
чија од оних која се очекују у затвореним и контролисаним простори-
ма са јасно структурисаним активностима (нпр. учионице или школ-
ски ресторани у којима увек има неког од одраслих). 

Анализом места на којима се одвијају инциденти (напади, мал-
третирање, подметање пожара) откривени су одређени обрасци про-
сторне расподеле, која је додатно била повезана и са узрастом учени-
ка. Главна места напада били су ходници и у неколико случајева сте-
пеништа и фоајеи, што се објашњава тиме да се на овим местима уо-
бичајено стварају гужве и формирају уска грла. Напади су најчешћи 
у старосној групи од 14 до 16 година. Инциденти са обележјима на-
сиља показују мање чврст образац и углавном су повезани са видљи-
вошћу простора у којем се одвијају. Малтертирање се у основној шко-
ли углавном дешава у свлачионицама или тоалетима, а у старијим ра- 
зредима, уз ова два простора, малтретирање се дешава и у ходницима 
где се стварају гужве током пауза, што повећава степен анонимности 
извршилаца. 

Нешто нижи степен просторних варијација имали су инциден-
ти подметања пожара. Најпре, ови инциденти нису пријављивани 
у најмлађој старосној групи (од шест до десет година), вероватно и 
због тога што захтевају планирање у поређењу са нападима и малтре-
тирањем. Пожари су обично подметани у тоалетима и фоајеима, као 
местима са ниском видљивошћу и ниским степеном присуства одра- 
слих, најчешће паљењем канти за смеће или табли са обавештењима. 

У највећем броју анализираних инцидената извршиоци су били 
ученици школе, дакле, реч је о унутрашњој, а не спољашњој претњи 
безбедности. Јасно је да такве инциденте није било могуће спречити 
применом конвенционалних приступа, какав би, рецимо, била кон-
трола приступа објекту и да је потребно осмислити другачију превен-
тивну стратегију, како би се смањиле могућности оваквих инцидена-
та. Значајан налаз анализе инцидената у шведским школама такође 
упућује на закључак да се вероватноћа јављања инцидената не засни-
ва само на личним особинама и мотивацији преступника, већ зна-
чајну улогу има структура прилика (време, место) који намеру о пре-
ступу чине лако изводљивом и примамљивом (Felson, Eckert, 2018). 
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Просторна дистрибуција инцидената је у великој мери повезана са 
видљивошћу простора, што упућује на потребу да се у пројектовању 
простора води рачуна о овом фактору. У адекватно дизајнираним 
просторима починиоци би морали да улажу много већи напор при-
ликом извршења инцидената, а били би суочени са већим ризиком за 
откривање. Посебно треба водити рачуна о надгледању простора у 
којима се не одвијају структурисане активности и у којима је, по пра-
вилу, низак ниво контроле. Ученици такве просторе доживљавају као 
места без одраслих у којима нису у обавези да поштују правила, која 
иначе поштују у видљивим просторима са јасном наменом. Једна од 
препорука јесте да се уведе правило да се наставници и друго особље 
крећу до свог радног места користећи ходнике за ученике, чиме би се 
успоставила нека врста природног неформалног надзора тог просто-
ра и смањила анонимност. На зидовима ходника треба поставити та-
бле са текстом који подсећа ученике на очекивано понашање и школ-
ска правила. Генерална препорука јесте да треба водити рачуна о рав-
нотежи формалног и неформалног надзора у школским објектима. 
Превелики степен формалне контроле учинио би да ученици реагују 
са страхом и осећајем непријатности на одређеним местима, која би 
све више избегавали током свог боравка у школи (Addington, 2009).

У односу на превенцију инцидената у школским ходницима, мно-
го већи изазов јесу простори као тоалети и свлачионице. На таквим 
местима се природно планира што већи степен приватности ученика, 
што скоро искључује присуство особља. Зато не чуди што су управо 
то места на којима се често дешавају напади, као и подметања пожа-
ра. За сада нема јасних препорука како би се планирала превенција 
насиља у овим просторима, шведски истраживачи су сагласни да ове 
проблеме треба решавати у локалном контексту, анализирајући је-
динствене услове у свакој појединачној школи. А једна од генералних 
препорука јесте да се свлачионице дизајнирају као потпуно приватне 
мање кабине за пресвлачење и туширање малог броја ученика. 

Пројекти јачања безбедности у школама

Потакнуте повећањем броја безбедносних инцидената, све више 
школа ради на побољшању сигурности. У последњих неколико годи-
на око 70% шведских школа известило је о појачаним напорима на 
развоју безбедносних процедура и мера. Иако се такве активности 
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најчешће своде на увођење традиционалних мера, као што су камере, 
контрола приступа или аларми, у неким школама се у ове сврхе раз-
вијају модерни системи комуникација, ради се на промоцији здравих 
животних стилова или су напори усмерени на креирање генералних 
смерница за младе.

Систем AddSecure School Safety

Ценећи значај који у тим ситуацијама има правовремено инфор-
мисање, челници града Гетеборга, другог по величини града у Швед-
ској, покренули су систем AddSecure School Safety у четири школе са 
свог подручја. Овај систем укључује неколико компонената које омо-
гућавају школском особљу брзу комуникацију путем неколико кана-
ла: мобилних апликација, пејџера, личних аларма, дигиталног радија, 
екрана са информацијама и унапред дефинисаних гласовних пору-
ка (Ekman, 2020). Све комуникације се ажурирају на једноставан на-
чин, било да је реч о пожарним алармима или комуникацији између 
наставника или чланова кризног тима. Овај систем је у ствари мо-
дификована верзија система који већ дуги низ година користи 70% 
ватрогасних станица у Шведској, Друштво за спасавање на мору, не-
колико тржних центара итд. Путем пејџинг мреже велики број акте-
ра се тренутно упозорава на инцидент, а систем је могуће повезати са 
мрежама за хитне случајеве и центре за узбуњивање. 

Zenitel School Security System

Првобитно покренут 2013. године у Ослу, па касније проширен у 
школама у Шведској и Норвешкој, овај пројекат је предвиђао увођење 
интерфонског система који омогућава упућивање хитних позива у 
случају било ког критичног догађаја, као што су напади у школи, не-
среће, претње и малтретирање. Систем се лако интегрише са другим 
безбедносним платформама, као што су контрола приступа и видео 
камере. Школском особљу се помаже да брзо открију и реше сваку кри-
тичну ситуацију. Аудио аналитика може да открије звуке попут раз-
бијања стакла, након чега се производи аутоматско упозорење. Функ-
ција тихог аларма пружа дискретно обавештење кад год се деси не-
жељена ситуација, чиме се особљу омогућује да, без панике, предузме 
ефикасне мере. 
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Промоција здравља у шведским школама

Будући да деца проводе пуно времена у школи, а да се управо у 
школском узрасту усвајају модели понашања, граде навике, форми-
рају ставови о значајним питањима, школе се широм света препо-
знају као места на којима треба радити на промоцији психосоцијал-
ног здравља (World Health Organization, 1986). Истраживање спрове-
дено са циљем да се испита спремност управника школа у Шведској 
да се шире ангажују на промоцији здравог живота и понашања по-
казује висок степен спремности и добро познавање принципа промо-
висања здравља (Persson, Haraldsson, 2013). 

Поменућемо овде и рад Folke Bernadotte Academi (FBA), агенције 
шведске владе за мир, сигурност и развој. Наиме, истраживачи из ове 
агенције приредили су значајну публикацију Приручник за саветнике 
за младе, мир и безбедност. „Млади, мир и безбедност” назив је ре-
золуције Савета безбедности Уједињених нација 2250, која је усвоје-
на 2015. године, а која за циљ има препознавање позитивног утицаја 
младих у напорима усмереним на одржавање и промовисање мира и 
безбедности. Ова агенда такође има велику улогу у спровођењу Циље-
ва одрживог развоја (Sustainable Development Goals). Агенда „Млади, 
мир и безбедност” пружа оквир који препознаје позитиван утицај и 
значајне доприносе које млади могу да дају. Она подстиче глобалне 
актере, као што су Уједињене нације, Организација за европску бе- 
збедност и сарадњу и Европска унија, да креирају простор за младе 
и организације младих тако да они могу да учествују у обликовању 
нових и мировно оријентисаних друштава. Улога саветника за мла-
де, мир и безбедност пресудна је за спровођење одрживих промена и 
операционализацију агенде „Млади, мир и безбедност”. Овај прируч-
ник примарно је израђен као практична подршка саветницима који 
раде за УН, ОЕБС и ЕУ.

Закључак

Протекле деценије се у Шведској одвијала интензивна национална 
дебата око квалитета образовања, у највећој мери потакнута значај-
ним падом резултата шведских ученика на међународним тестирањи-
ма. Шведске образовне власти су започеле реформске процесе усме-
рене на побољшање образовних перформанси, као и већег уважавања 
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статуса наставничке професије. Најпре је 2011. године донет нови За-
кон о образовању, који промовише већи ниво надзора, слободу избо-
ра, као и бригу за безбедност ученика. Исте године је на снагу ступио 
и нови обједињени курикулум са новим циљевима, смерницама, на-
ставним плановима и програмима. Уведени су нови модели испити-
вања како би се пратио напредак ученика, као и нови квалификацио- 
ни захтеви за упис у средње школе. Започето је примењивање новог 
модела оцењивања са шест оцена, почев од најранијег ученичког уз-
раста. Oд 2013. године успостављен је систем наставничких сертифи-
ката као услова за добијање трајних радних уговора, што је све ишло 
у корак са глобалним захтевом за унапређење наставничке профе-
сије и подршке њиховом професионалном развоју. Све ово је довело 
до извесних помака на плану квалитета образовног процеса. Наиме, 
процена Програма за међународно оцењивање ученика (PISA), коју 
је спровела Организација за економску сарадњу и развој (OECD) то-
ком 2019. године, показала је позитиван тренд квалитета образовања 
у Шведској (шведски петнаестогодишњаци постигли су боље резулта-
те од просека OECD-а у математици, читању и науци).

Паралелно са поменутим реформским корацима, стизале су и пре- 
поруке да треба јачати позитивну климу у школама, подстичућу 
атмосферу у којој се одвијају квалитетни односи између ученика и 
наставника Наиме, резултати међународних студија указивали су на 
бројне проблеме са дисциплином шведских ђака у односу на њихо-
ве вршњаке у другим земљама: шведски ђаци најчешће касне у шко-
лу, изостају из школе, праве буку на часовима, чиме ометају наставу 
(OECD, 2015a). Шведски политичари су иницирали својеврсни зао-
крет у приступу поменутим проблемима. Захтевано је увођење чи-
тавог сета мера које су се тицале увођења реда и дисциплине у учио-
ницама, повећање броја сати које ученици проводе у школи, строжу 
контролу изостанака. Такође, уведена је обавеза пријављивања поли-
цији инцидената у школи. Иако се полицијском пријавом иде у су-
срет заштити жртве над којом је почињено насиље, сама полицијска 
истрага битно омета педагошки рад са дететом. Бројни шведски ис-
траживачи сматрају да није лако креирати одржив модел приступа 
насиљу када принципи дијалога и педагошког рада коегзистирају са 
захтевом за све строжим редом и дисциплином у школама.

Шведски правни систем недвосмислено гарантује права деце и 
ученика. Сва деца и ученици свих нивоа образовања морају се осећа-
ти сигурно, равноправно и поштовано и добити сигурну, јасну и 
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активну заштиту. Сваки облик дискриминације или понижавања су-
протставља се основним вредностима на којима се темељи шведско 
друштво. Закон забрањује дискриминацију на основу пола, етничког 
порекла, религијских и других уверења, сексуалне оријентације и ин-
валидности. Када деца или ученици пријаве да су били малтретирани 
или узнемиривани случај ће се истражити у што краћем року. 

У неким случајевима дискриминације или малтретирања, учени-
ци и родитељи се могу јавити и Националној агенцији за образовање, 
која има посебну одговорност. Представници ученика у овом телу 
могу да пруже додатна објашњења о примени Закона, дају савете и 
помогну детету да контактира омбудсмана, уколико школа није од-
говорна за случај који се пријављује. Овим законом се свакако уна-
пређују права деце и ученика и утврђује одговорност школа да: при-
преме план за равноправно третирање, предузму мере за спречавање 
узнемиравања, истражују и предузимају све мере које могу спречити 
даље узнемиравање. Мере се предузимају против свих који су директ- 
но или индиректно занемарили забрану дискриминације, оних који 
су узнемиравали дете или ученика, упутили неког да дискриминише 
дете или извршили одмазду над дететом које је пријавило узнемира-
вање. 

Закони и правилници

Закон о образовању

(The Education Act, на снази од 
1. јула 2011)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Правилник о подобности и 
регистрацији наставника и 
васпитача

(The Ordinance Concerning 
Eligibility and Registration of 
Teachers and Preschool Teachers)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326 

Правилник о образовању

(The Education Ordinance)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
skolforordning-2011185_sfs-2011-185 
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Правилник о средњој школи

(Upper Secondary School 
Ordinance)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 

Закон о забрани дискримина-
ције и другог понижавајућег 
третмана деце и ученика

(Act Prohibiting Discrimination 
and Other Degrading Treatment 
of Children and School Students)

https://evaw-global-database.unwomen.org/es/
countries/europe/sweden/2006/act-prohibiting-
discrimination-and-other-degrading-treatment-of-
children-and-school-students 

Курикулуми – предшколско/основно образовање

Наставни план за предшкол-
ско образовање
(Curriculum for the preschool)

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/
laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan 

https://www.skolverket.se/
publikationsserier/styrdokument/2019/
curriculum-for-the-preschool-lpfo-18?id=4049 

Наставни план за основну 
школу, предшколску наставу и 
центре за слободно време
(Curriculum for compulsory 
school, the preschool class and the 
leisure-time centre)

https://www.skolverket.se/publikationsserier/
styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-
forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019 

www.skolverket.se/publikationsserier/
styrdokument/2018/curriculum-for-the-compulsory-
school-preschool-class-and-school-age-educare-
revised-2018?id=3984 

Наставни план за основну 
школу за децу с тешкоћама у 
учењу
(Curriculum for compulsory 
school for pupils with learning 
disabilities)

www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/
laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan/
laroplan-for-grundsarskolan 

Наставни план за лапонске 
школе, предшколску наставу и 
центре за слободно време
(Curriculum for the Sami school, 
the preschool class and the leisure-
time centre)

https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/
laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-
lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-
och-fritidshemmet-i-vissa-fall 
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Наставни план за специјалне 
школе, предшколску наставу и 
центре за слободно време
(Curriculum for the special 
school, the preschool class and the 
leisure-time centre)

https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan/
laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan/laroplan-
lspec11-for-specialskolan-samt-for-forskoleklassen-
och-fritidshemmet-i-vissa-fall 

Курикулуми – средње образовање

Наставни план за средње школе
(Curriculum for the Upper 
Secondary School)

https://www.skolverket.se/undervisning/
gymnasieskolan/laroplan-program-
och-amnen-i-gymnasieskolan/
laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

https://www.skolverket.se/
publikationsserier/styrdokument/2013/
curriculum-for-the-upper-secondary-school?id=2975 

Наставни план за средње 
школе за ученике с тешкоћама 
у учењу
(Curriculum for the Upper 
Secondary School for Pupils with 
Learning Disabilities)

https://www.skolverket.se/undervisning/
gymnasiesarskolan/laroplan-program-
och-amnen-i-gymnasiesarskolan/
laroplan-gysar13-for-gymnasiesarskolan 

Наставни план за средње 
школе
(Curriculum for the Upper 
Secondary School)

https://www.skolverket.se/undervisning/
gymnasieskolan/laroplan-program-
och-amnen-i-gymnasieskolan/
laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

https://www.skolverket.se/
publikationsserier/styrdokument/2013/
curriculum-for-the-upper-secondary-school?id=2975 

Наставни план за средње 
школе за ученике с тешкоћама 
у учењу
(Curriculum for the Upper 
Secondary School for Pupils with 
Learning Disabilities)

https://www.skolverket.se/undervisning/
gymnasiesarskolan/laroplan-program-
och-amnen-i-gymnasiesarskolan/
laroplan-gysar13-for-gymnasiesarskolan 
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Програми унапређења безбедности

AddSecure School Safety https://www.addsecure.com/smart-rescue/
school-safety/ 

Zenitel School Security System https://www.zenitel.com/news/sweden-and-
denmark-look-norway-school-security-solution 

Youth, Peace and Security Adviser’s 
Handbook

https://fba.se/en/about-fba/publications/
youth-peace-and-security-advisers-handbook/ 

Институције

Назив институције Подручје активности Линк

Министарство образовања 
и истраживања

(Ministry of Education and 
Research)

Сви нивои образовања 
и научноистраживач-
ки рад. Воде га два ми-
нистра – за образовање; 
за високо образовање и 
истраживања.

https://www.government.
se/government-of-sweden/
ministry-of-education-and-
research/ 

Шведска национална аген-
ција за образовање

(The Swedish National 
Agency for Education)

Централно управљачко 
тело за јавно школство, 
предшколско образо-
вање, бригу о ученицима 
и образовање одраслих. 
Пружа информације о 
образовању, промовише 
разумевање и управља 
јавним финансирањем и 
стипендијама.

https://www.skolverket.
se/andra-sprak-
other-languages/
english-engelska 

Шведски инспекторат за 
школе

(The Swedish Schools 
Inspectorate)

Надгледа и проверава 
квалитет школа широм 
земље кроз редовне ин-
спекције. Такође надзире 
усклађеност са Законом 
о образовању.

https://www.
skolinspektionen.
se/other-languages/
english-engelska/ 
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Национална агенција за 
специјално образовање и 
школе

(The National Agency for 
Special Needs Education and 
Schools)

Агенција омогућава реа-
лизацију права на једна-
ке могућности за развој и 
образовање деце, младих 
и особа с тешкоћама.

https://www.spsm.se/ 

Шведска национална аген-
ција за високо струковно 
образовање

(The Swedish National 
Agency for Higher 
Vocational Education)

Анализира потребе тр-
жишта рада за запосле-
не у области образовања, 
одлучује о одабиру про-
грама за високо стру-
ковно образовање и до-
дељује јавна средства 
образовним институ-
цијама. Агенција такође 
процењује и провера-
ва квалитет и резултате 
овог нивоа образовања.

https://www.myh.se/In-
English/Swedish-National-
Agency-for-Higher-
Vocational-Education-/ 

Одбор лапонских школа

(The Sami School Board)

У питању је админи-
стративно тело за јавне 
лапонске школе и акти- 
вности које су веза-
не за њихов рад, а које 
се реализују на основу 
Правилника о раду ла-
понских школа.

https://sameskolstyrelsen.se/ 
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ПОЗИТИВНА БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА 
У ФИНСКИМ ШКОЛАМА

Сажетак: Образовни систем у Финској је, због бројних специфичности које га одликују, 
предмет континуираног интересовања шире међународне заједнице. У раду је пред-
стављен национални нормативни оквир у којем овај систем функционише, као и мере 
које се предузимају на плану унапређења безбедности у школама. Оперативну одговор-
ност за планирање и реаговање у кризним ситуацијама у Финској носе локални званич-
ници, који од школа захтевају креирање ажурних кризних планова и формирање мулти-
професионалних кризних група са прецизно утврђеним задацима. У раду су даље пред-
стављени неки од најзначајнијих пројеката реализованих са циљем унапређења безбед-
ности финских школа, а који су осмишљени тако да подстичу партнерство свих заинте-
ресованих страна, јасно дефинисане улоге, као и мултидисциплинарни рад. 
Кључне речи: Финска, школски систем, безбедносна култура, кризне ситуације, пројекти 
безбедности

УВОД

Полазећи од општеприхваћене крилатице Финаца „Ми имамо само 
своје шуме и своје људе”, финска образовна политика утемељена је 
на ставу да се, у недостатку природних ресурса, ваља фокусирати на 
јак образовни систем, усредсређен на ученике и наставнике као глав-
не карике квалитета. Финска је стекла међународно признање и на 
себе привукла огромну пажњу многих најразвијенијих земаља кон-
стантним успехом који су њихови ученици исказивали на међународ-
ним тестирањима. Тај успех свакако није постигнут енормним ула-
гањима у школске зграде, нове технологије или програме. Финска се 
управо залаже за одржив приступ који користи постојећу образовну 
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инфраструктуру и потрошњу сличну потрошњи у САД, па се исказа-
ни успеси неспорно приписују здравој образовној политици и пракси 
(Wilkins, Corrigan, 2019). 

Јаке образовне перформансе у финском контексту значе више од 
квантитативно мерљивог академског постигнућа ученика, укључују 
висок ниво партиципације и отворен приступ образовању, као и ра- 
вномерну расподелу исхода учења у различитим школама и међу ра- 
зличитим ученицима. Водећи принцип финске образовне политике од 
седамдесетих година прошлог века јесте обезбедити једнаке образов-
не могућности за све, као и лак приступ висококвалитетном јавно фи-
нансираном образовању (OECD, 2014). 

Контекст

Последњих неколико деценија образовни систем у Финској био 
је предмет интересовања шире међународне заједнице, првенствено 
због резултата финских ученика на Међународном програму процене 
ученичких постигнућа – Programme for International Student Assessment, 
такозваним PISA тестовима (Sahlberg, 2015). Осим високих оцена, 
налази извештаја PISA тестова указују да већина ученика у Финској 
исказује осећај припадности школи, као и задовољство животом.

Нигде се не бележи тако ниска варијабилност успеха у школама 
као у Финској, а компаративни увиди показују да нема много разли-
ка у успеху које би потицале од социјалноекономског статуса ученика 
или њиховог породичног порекла. На све ово указују и студије PISA 
према којима је, на пример, на скали писмености из 2009. године ва-
ријација у учинку између школа у Финској износила 7,7%, док је про-
сечна варијација у земљама OECD-a била 42% (OECD, 2010). 

Из тих разлога су финске школе постале својеврсне туристичке де-
стинације у које долазе стотине просветних радника и креатора обра-
зовних политика из земаља широм света како би покушали да добију 
директан увид у начин функционисања финског образовног система 
(OECD, 2014; Damjanović, 2010; Wilkins, Corrigan, 2019). 

Школски систем у Финској

У Финској деца похађају обавезну школу од 7. до 16. године живо-
та. Тај ниво школовања подељен је на два дела: основна школа траје од 
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првог до шестог разреда, а средња од седмог до деветог. Након 16. го-
дине, они који то желе, могу наставити школовање које траје од десе-
тог до дванаестог разреда. Након положене матуре стичу право уписа 
на факултете.

Графикон 1. Образовни систем у Финској 
(извор: EACEA, 2020)

Школовање на свим нивоима је бесплатно, финансира се из др-
жавног буџета. Приватне школе нису забрањене, али готово да и не 
постоје. Ретке изузетке представљају приватне Валдорфске школе у 
великим градовима, засноване на образовној филозофији Рудолфа 
Штајнера (нема оцена, ученици сами креирају уџбенике).

Све одлуке које се тичу планова и програма доноси Министарство 
просвете. Посебно се истиче поштовање принципа позитивне педаго-
гије, чиме се промовише добробит ученика и особља. Ученици се уче 
да у различитости виде богатство, код сваког ученика се развија свест 
о снагама које поседује, а тимски рад се промовише као најуспешнији 
начин за постизање најбољих резултата.

Фински школски систем се такође заснива на поштовању принци-
па једнакости. Све уџбенике и друге материјале за учење обезбеђује 
школа, чиме су породице деце равноправне. Високо се цени и под-
стиче учешће ученика у доношењу одлука у оквиру школске заједни-
це. Ученици се укључују у све активности око планирања, доношења 
одлука о општим питањима, подржавају се њихове иницијативе.
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Наставници у Финској

Учитељи и наставници су у Финској изузетно цењени, а приступ 
државе према овој професији може се сажети у исказу: „регрутујте 
талентоване студенте, добро их обучите, а затим им дајте аутономију” 
(Wilkins, Corrigan, 2019). 

За све наставнике се, од 1978. године, захтевају завршене мастер 
студије, па стицање дипломе за рад у настави траје пет до шест годи-
на, а образовање учитеља и наставника јесте важан и препознатљив 
део високог образовања у Финској (Sahlberg, 2015). Наставници се об-
разују на специјалним факултетима за образовање на финским уни-
верзитетима. Сваке године дипломира око 2.000 наставника (око 770 
учитеља и 1.100 наставника). Иначе, постоји велика конкуренција за 
упис на студирање за наставничка занимања: око 5.000 до 6.000 кан-
дидата конкурише за место разредног наставника, а прима се 700 до 
800 кандидата (Damjanović, 2010).

У професионалном смислу наставници су прилично аутономни, о 
чему говори и чињеница да у Финској, од 1994. године, не постоји ин-
спекцијски надзор над њиховим радом. Зато наставници у Финској 
пролазе различите облике тренинга и обуке, јер је мото образовних 
власти да је „фински систем утемељен на поверењу у образовање на-
ставника”. Студенти који се образују за наставнике пажљиво се би-
рају према исказаним способностима и вештинама, а све се више у 
њиховом образовању инсистира на истраживачкој оријентацији. 

Национални нормативни оквир

Право ученика на физички, психолошки и друштвено безбедну 
школу је загарантовано законима и смерницама које се односе на све 
нивое образовног процеса.

На основу Закона о образовању у Финској, безбедност је норма 
коју школе морају да гарантују ученицима. У члану 29, Право на бе- 
збедне услове учења, наводи се да ученици морају да имају безбедно 
окружење за учење, да институције које пружају образовање морају 
да израде план у вези с наставом у којем су ученици заштићени од на-
сиља, вршњачког насиља и узнемиравања, као и да треба да спроведу 
тај план и да надзиру његово спровођење. Такође, институције које 
пружају образовање треба да усвоје школска правила или другу регу-
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лативу која ће бити спровођена у школама, а у вези с промоцијом уну-
трашњег реда у школи, несметаног одвијања наставе, као и безбедно-
сти и задовољства школске заједнице. У вези са свим овим обавезама 
могу се доносити и други прописи који се односе на школску имо-
вину или на кретање у оквиру школе или школског простора (Basic 
Education Act 628/1998). Сличне одредбе садржи и Закон о средњем 
образовању (General Upper Secondary Education Act 714/1918). 

Закон о заштити ученика (Pupil and Student Welfare Act 1287/2013) 
садржи одредбе које обавезују образовне институције да припреме 
план за заштиту ученика од насиља, вршњачког насиља и узнеми-
равања. Закон о здравственој заштити (Health Care Act 1326/2010) 
предвиђа спровођење редовних трогодишњих здравствених провера 
здравља и безбедности у школском окружењу, као и психосоцијалне 
заштите.

Финска национална агенција за образовање (Finnish National 
Agency for Education’s – EDUFI) регулише области које се тичу превен-
ције и интервенција у случајевима сексуалног узнемиравања у шко-
лама и образовним институцијама, изградњу резилијентности, као и 
превенцију насилне радикализације у школама и образовним инсти-
туцијама.

Наставницима је, сагласно одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду (Occupational Safety and Health Act 738/2002), гаранто-
вана безбедност на раду. Треба споменути и Закон о добробити уче-
ника (Child Welfare Act 417 of 2007), у којем се истиче развој институ-
ционалне културе која укључује сарадњу између школе и породице, 
као и мере за унапређење безбедности.

Национално тело за образовање Финске је 2014. године донело 
Национални план основног образовања (National Core Curriculum for 
Basic Education) који се односи на образовање од 1. до 9. разреда, од-
носно на ђаке узраста од 7 до 16 година. У овом курикулуму се посе-
бан значај приписује безбедносним процедурама у средини за учење 
(learning environment). Овај основни курикулум је производ рада мул-
тидисциплинарног тима који је имао подршку онлајн консултатив-
ног тима. Особе укључене у наставно-образовни процес давале су по-
вратне информације, док је Национално тело за образовање оставило 
могућност јавне дискусије пре него што је програм усвојен.

У курикулуму су предочене широко засноване компетенције за об-
разовање: размишљање и учење; културна осетљивост и интеракција; 
брига о себи и другима, управљање свакодневним активностима, 
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безбедност; вештине везане за информационе и комуникационе те- 
хнологије и партиципација, оснаживање, одговорност.

Националне мере за унапређење безбедности

Два озбиљнија инцидента из 2007. и 2008. године, која су се одигра-
ла у две средње школе, дубоко су уздрмали финско друштво и истакли 
потребу креирања свеобухватних и системских приступа, пракси и 
политика за изградњу безбедног школског окружења. И док су дота-
дашњи планови и активности везани за безбедност у школама углав-
ном били интерна ствар сваке школе, које су се ослањале на сопстве-
не процене и капацитете, ови инциденти су истакли потребу активне 
сарадње различитих актера и укључивање свих релевантних инсти-
туција. 

Министарство унутрашњих послова је најпре сачинило опсежан 
извештај о стању безбедности у школама, из чега је проистекао читав 
сет препорука. Појачане су мере психосоцијалне подршке у циљу пре-
венције, што је за последицу имало ангажовање већег броја психоло-
га у школама. Интензивирана је и реализација KiVa програма (Anti-
Bullyng programm), а 2014. године донет је Закон о добробити ученика 
и успостављена радна група за безбедност образовних институција. 
Након ове, формирана је и радна група за структурну безбедност 
школских установа, која је наставила да развија препоруке које је дала 
прва радна група, а које су се односиле на безбедност школских згра-
да. Разматрана су питања везана за приступ установама, протектив-
не мере, излазак из школе, као и остале мере везане за унапређење 
безбедности у школама (Helasvuo, 2015). За сваку меру радна група је 
предложила и актера задуженог за њену имплементацију (Министар-
ство образовања и културе, Министарство животне средине, Мини-
старство унутрашњих послова, Национално тело за образовање, Ми-
нистарство за социјалну заштиту и здравље).

Такође, формирана је радна група „Структурна безбедност школ-
ских зграда”, са задатком да се даље разраде предложене препору-
ке. Групу су чинили представници Министарства просвете и култу-
ре, Националног одбора за образовање, Државне агенције за адми-
нистрацију, Министарства животне средине, Министарства уну-
трашњих послова, Министарства за социјални рад и здравље, Асо-
цијације финских локалних и регионалних власти, као и архитекти 
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специјализовани за дизајнирање школских зграда. Рад групе био је 
фокусиран на општу сигурност школских зграда, укључујући присту-
пачност, заштитне и све друге мере за унапређење безбедности. 

Радна група је истакла неколико важних фактора које треба раз-
мотрити приликом креирања мера за унапређење безбедности у шко-
лама: облик, величина, локација школске зграде; школски објекти и 
распоред просторија; структурални елементи, фиксна унутрашња де-
корација, обележја и знакови, као и покретни предмети и намештај; 
техничка компонента безбедности, систем закључавања и контрола 
приступа; унапређење заштите и спасавања од пожара; обавезно раз-
матрање питања безбедности приликом изградње; безбедност школ-
ских зграда током употребе; приступачност и акустика.

У извештајима је потенциран значај питања безбедности у процесу 
планирања изградње школа. Школска зграда која је наменски и адек-
ватно грађена биће сигурна и у кризним ситуацијама. Посебно је де-
батовано о дилеми како треба штитити школу: изнутра или споља? 
Наиме, у школској згради борави велики број особа које имају пот-
пуно легалан приступ свим просторијама током школског дана или 
за време ваннаставних активности. Даље, нападач обично не изгледа 
другачије од легалних корисника зграде, а то могу да буду и учесници 
образовног процеса. Потпуна безбедносна контрола није могућа јер 
би то, због великог броја актера, захтевало велике трошкове и време. 
На пример, детектори метала откривају метал, али не и експлозив, за-
паљиве течности, керамичке ножеве, палице за бејзбол.

Одговор на питање који су делови школског простора најризич-
нији зависи од типа насилног акта. Када је реч о тероризму, где се по-
кушава да оствари максималан број жртава, најризичније су терета-
не, сале за свечаности, сале за ручавање, амфитеатри и учионице. На-
силници уобичајено траже места са најмањом социјалном контролом: 
купатила, свлачионице, скривена места у дворишту. Места напада та-
кође могу бити канцеларије наставног особља: школских саветника, 
сестара или психолога.

Важно питање се односило и на то који тип простора нуди веће мо-
гућности заштите: отворени или затворени. Да ли одређене физичке 
карактеристике простора за учење подржавају и охрабрују позитив-
но социјално понашање? Предности отвореног простора су да у њему 
има мање скривених места погодних за малтретирање, ученицима 
се олакшава упознавање, чиме се појачава њихов осећај припадања 
друштвеној групи. Такође, отворени простори су погодни за социјални 
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надзор. У сваком случају, особама које су у опасности треба обезбе-
дити лаку процедуру напуштања зграде или, ако то није могуће, си-
гурно уточиште унутар објекта. Тако да је свакодневне активности и 
сигурност лакше организовати у отвореном простору. А спречавање 
насиља које долази изван школске зграде захтева затворене улазе и 
закључавање, али унутар тога је могуће планирати што више отворе-
ног простора.

Када је реч о техничкој сигурности, систему закључавања, контро-
ли приступа, заштити и спасавању од пожара, препоруке су да се, на-
кон пажљиве анализе ризика, инсталирају системи за видео надзор 
и контролу приступа. У школама са мање од 100 ученика потребно је 
обезбедити уређај за потивпожарну заштиту, а у већим школама се 
препоручује аутоматски противпожарни апарат. Такође, треба обе-
збедити додатни пут за евакуацију и приступ прозорима за спасилач-
ке акције на горњим спратовима. Треба обезбедити засебну вентила-
цију за ходнике и просторије за учење.

Оперативну одговорност за планирање и реаговање у кризним 
ситуацијама у Финској носе локални званичници. Пошто су обич-
но општине задужене за образовање, оне захтевају од школа ажурне 
кризне планове који подразумевају детаљан опис улога различитих 
актера. То такође укључује и креирање планова за пружање психосо-
цијалне подршке ученицима током и после кризе.

Са своје стране, Финска национална агенција за образовање при-
према водич за локалне власти, директоре школа, шефове локалних 
јединица агенције, у којима се нуде конкретни модели како препознати 
и спречити различите безбедносне ризике, како припремити свеобу- 
хватне планове управљања ризиком и како те планове спроводити.

Кризни план је део плана за добробит сваког ученика и доноси се 
за сваку образовну установу. Кључни актери образовног система бри-
ну се о томе да план постоји и да је у складу са основним наставним 
планом и програмом. План се припрема у сарадњи са ученицима, њи-
ховим старатељима и школским особљем. Кризни план описује начин 
на који се може спречити или деловати у изненадним кризним ситуа- 
цијама. На нивоу школе именује се наставник који ће бити директ- 
но одговоран за постојање плана, као и мултипрофесионална кри- 
зна група. Обично је чине директор, наставник за специјално обра-
зовање, саветник (када су средње школе у питању), школски социјал-
ни радник, школски психолог и школска медицинска сестра. Задаци 
чланова кризне групе су да: поделе задатке и утврде ланац командо-
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вања у тиму; идентификују кључне локалне и регионалне актере и ор-
ганизују договор око принципа и праксе сарадње са њима; упознају 
особље школе са кризним планом, организују обуку око реализације 
плана; осигурају да сви одрасли у школи, као и ученици и њихови ста-
ратељи знају како се поступа у различитим ситуацијама; организују 
конкретне акције када наступи кризна ситуација; брину о непосред-
ном пружању психосоцијалне подршке; планирају посткризне актив-
ности; по потреби модификују постојећи кризни план.

Насиље у финским школама

Све до почетка 2000-их година, школски систем у Финској није се 
суочавао са озбиљнијим безбедносним претњама. Углавном су се пи-
тања безбедности тицала заштите од пожара, обуке прве помоћи, бе- 
збедности и здравља на раду, као и превенције акцидената (Syrjäläinen 
et al., 2015). Међутим, два поменута озбиљна напада ватреним оружјем 
у две средње школе у приличној мери су изменили став и приступ 
питањима безбедности (Martikainen, 2016). Први инцидент се десио 
7. новембра 2007. године, када је осамнаестогодишњи ученик извр-
шио масакр у средњој школи у Јокели, при чему је усмртио осам људи, 
те извршио самоубиство. Само десет месеци касније, 23. септембра 
2008. године, двадесетдвогодишњи младић извршио је сличан масакр 
у средњој школи у Каухајоки, усмртивши десеторо људи пре него што 
је убио себе.

Последњи трагичан инцидент који је потресао финску јавност де-
сио се у октобру 2019. године у стручној школи Саво у Коупију. Тада је 
једна особа убијена, а неколико ученика повређено. Школе у Финској 
су понудиле помоћ ученицима и особљу како би се што лакше избо-
рили са стравичним инцидентом. Два дана након напада проглашен 
је национални дан жалости, а на свим јавним институцијама заставе 
су биле на пола копља. Генерални директор Финске националне аген-
ције за образовање изразио је саучешће жртвама и њиховим породи-
цама и позвао финске школе на подршку и кризно саветовање.

Генерално гледано, насиље у финском друштву се смањује, а у 
исто време се у школама повећава. Екстремни насилни акти су рет-
ки и представљају изузетке. Такође су ретке и екстремне претње, ра-
чуна се да се појављују у пет до шест случајева на годишњем нивоу. 
Типичне насилне ситуације обухватају насиље или узнемиравање: 
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ученика према другим ученицима или школском особљу (специјални 
наставник, школски саветник, социјални радник, психолог, медицин-
ска сестра, директор, наставник); родитеља према наставном особљу 
или наставника према ученицима.

Према резултатима из 2015. године, једна петина финских ученика 
била је жртва насиља макар једном у протеклих годину дана, док око 
5% њих доживљава насиље макар једном недељно (OECD, 2017). Осим 
тога, постоје и очигледне мањкавости реакције професора на булинг 
у нижим разредима средње школе (Juva et al., 2018), док су систем-
ске студије о безбедносним проблемима у школама ретке (Vallinkoski, 
Koirikivi, 2020).

Што се тежих облика насиља тиче, у статистикама финских школа 
бележе се случајеви 

– Убадања: 
 1884: 14-годишњи ученик убио је учитељицу; 
 од 1999. до 2007. године бележе се четири случаја убадања, 

током којих су ученици узраста од 15 до 16 година ножем 
повредили четворицу школских другова; 

 2013. године 16-годишњи ученик је озбиљно повредио ножем 
четири ученика;

 2014. године 31-годишњи студент убио је 16-годишњака, а 
исте године је од повреда ножем један ученик преминуо, а 
други тешко рањен;

– Пуцања:
 1989. године 14-годишњи ученик је упуцао два ученика и 

покушао да упуца и трећег;
 2007. године 18-годишњи ученик је пуцао унутар школске 

зграде и покушао да подметне пожар, што је резултирало са 
девет жртава и неколико повређених особа;

 2008. године 22-годишњи ученик је такође пуцао унутар 
школске зграде и покушао да подметне пожар, што је 
резултирало са 11 жртава и неколико повређених особа;

– Експлозиви:
 2002. године у тржном центру 19-годишњи ученик је бацио 

ручно прављену бомбу и том приликом је седам особа 
погинуло, а 166 повређено.
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Поменућемо и случај из 2014. године, када су две особе са Универ-
зитета у Хелсинкију планирале да изврше насумични напад гасом и 
оружјем, али је полиција спречила тај чин (Helasvuo, 2015).

У извештају Финске безбедносно-обавештајне службе из октобра 
2015. говори се о „новом феномену”, чиме се скреће пажња да би мо- 
гло доћи до пораста насиља мотивисаног исламизмом или идеоло-
гијом крајње десног расизма.

Учењем до безбедносне културе

Иако у Финској постоје значајна академска истраживања која се 
односе на безбедност у школама, међу финским истраживачима не 
постоји консензус око тога како се може дефинисати сложени кон-
структ безбедносне културе. Ипак, ова синтагма се у литератури и 
пракси често користи, најчешће за потребе упућивања на организа-
цију елемената културе у питањима безбедности. Као кључне компо-
ненте безбедносне културе наводе се: знање о безбедности, вредно-
сти и ставови, посвећеност заједнице безбедности, мотивација и ве- 
штине, брига управе за сигурност особља, тренинзи и обуке, транспа-
рентност, адекватна комуникација (Lindfors & Somerkoski, 2018; Neal, 
Griffin, & Hart, 2000; Waitinen, 2011). Према Кларку (Clarke, 2003), у 
заједницама у којима постоји позитивна безбедносна култура прео- 
влађује заједнички консензус да је безбедност увек приоритетна.

Кључни фактор безбедносне културе огледа се кроз посвећеност 
система и руководства да успоставе позитивно безбедносно пона-
шање, промовишу позитивне ставове о безбедности особља и учени-
ка. Развијање безбедносне културе захтева широк, систематски при-
ступ који треба да укључи не само менаџмент, већ и све остале: на-
ставнике, родитеље, ученике и све друге релевантне факторе. Ипак, 
од способности менаџмента зависи квалитет укључивања целокуп-
ног особља у стварање безбедносне културе, што јесте динамичан 
и континуиран процес, а не статички исход. Безбедносна култура у 
школском контексту разликује се од безбедносне културе у другим 
организацијама, ми учимо ученике како да се заштите и буду безбед-
ни. Такође, актере школског процеса карактерише изразита старосна 
хетерогеност, што процес пружања безбедности чини још комплек- 
снијим када је реч о утврђивању улога и одговорности. Зато је у пракси 
финских школа уобичајена синтагма „педагогија сигурности”, чиме се 
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сугерише да је реч не о пуком подучавању већ о динамичком, конти-
нуираном и одрживом скупу активности. 

Иако су тешки насилни инциденти у Финској ретки, образовне 
власти у овој земљи се труде да осигурају да су све школе способне да 
ефикасно делују у кризним ситуацијама, да предвиде различите мо-
гућности, да сви буду адекватно обучени за евентуалне реакције у си-
туацијама угрожене безбедности (Somerkoski, 2005).

Посебно се води рачуна о томе да неке кризне ситуације, осим 
људи који су директно погођени, могу да узнемире и пољуљају осећај 
сигурности и шире јавности. Са ученицима се организују разгово-
ри о ономе што се десило, како би они могли да добију одговоре на 
своја питања. Такви разговори су примерени узрасту деце, генерални 
принцип је да се млађој деци не саопштавају детаљније информације 
и не нуде слике које би код њих могле да изазову анксиозност.

Финска национална агенција за образовање креира и школама ди- 
стрибуира материјале за помоћ у организовању психосоцијалне по- 
дршке у изненадним кризама. Ти материјали садрже смернице за боље 
разумевање онога што се дешава људима у кризним ситуацијама, са-
вете о томе каква је подршка потребна у различитим фазама кризе 
и опис начина на које свако може деловати и сарађивати са другима.

Захтев за унапређењем безбедносне културе у школама подразуме-
ва адекватан ниво обучености наставника, развијање њихових знања, 
вештина и компетенција. Од наставника се очекује не само да ученике 
информишу о главним питањима безбедности у школском окружењу, 
већ и да адекватно реагују и заштите ученике у свим евентуалним си-
туацијама угрожености. 

Анализирајући наставне планове и програме за образовање фин-
ских учитеља и наставника, Сомеркоски (Somerkoski, 2019) налази да 
се две трећине анализираних наставних јединица у којима се обрађује 
неко од питања из широког корпуса безбедносне културе односи на 
стицање знања, а само једна трећина је намењена стицању социјал-
них вештина за практично приступање. Ауторка закључује да су у по-
стојећим курикулумима у недовољној мери заступљена многа значај-
на питања, као што је безбедност у случајевима пожара, безбедности 
у саобраћају, сигурности у зградама, сајбер безбедности или превен-
цији насиља. А то може да изазове бојазан да будући учитељи и на-
ставници нису адекватно припремљени за унапређење безбедносне 
културе.
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Слични су налази и истраживачке студије која је за циљ имала ана-
лизу потреба финских наставника за додатним обукама о безбедно-
сти школског окружења (Jämsen & Marttila, 2015). Уз неуједначене бе- 
збедносне процедуре, неједнаке финансијске ресурсе за набавку са- 
времених техничких средстава, аутори налазе и недовољну обученост 
наставника за препознавање безбедносних ризика и адекватно реаго-
вање на њих. 

У најновијим плановима и програмима за образовање наставника 
приметно је нешто интензивније укључивање садржаја који се односе 
на стицање компетенција у области безбедности, као и разноврсних 
садржаја практичне обуке за реаговање у безбедносно изазовним си-
туацијама. Највећу заслугу за увођење безбедносних садржаја у кури-
кулуме намењене образовању наставника има Универзитет у Турку, 
као други највећи универзитет у Финској, на коме тренутно наставу 
слуша око 20.000 студената. Курикулум за образовање учитеља, који 
се реализује на овом универзитету, осавремењен је и садржи питања 
везана за безбедност која се тичу, са једне стране, наставних садржаја 
оријентисаних на безбедност, а, са друге, безбедности у практичном 
поступању. Области безбедности које садржи овај курикулум су: ос-
новне безбедносне вештине, теме које се преклапају (попут безбедно-
сти и благостања), наставни садржаји који се односе на безбедност, 
практичне вештине безбедности.

Поменућемо овде још једну значајну иницијативу покренуту на 
овом универзитету. Реч је о Мрежи за развој безбедносне културе у 
школама (The Developing Network of Safety Culture in Schools – OP-
TUKE). Мрежа је успостављена 2010. године са циљем да допринесе 
развоју и унапређењу свеобухватне, системске и отворене безбеднос-
не културе у школама. Мрежа је отворена за најшири круг стејкхол-
дера, укључујући али се не ограничавајући на школе, младе, локал-
не власти, раднике социјалне заштите, невладине организације, као и 
истраживаче.

Циљеви Мреже јесу најпре повећање видљивости безбедносне 
културе на свим нивоима, од основне школе до универзитета, како 
би сви учесници образовно-наставног процеса могли да се осећају бе- 
збедно. Даљи циљеви се односе на проучавање и развој наставних мо-
дула, као и развој средине за учење у којој су садржаји безбедносне 
културе саставни део, као и организација и координација национал-
них и међународних активности.
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Аутори овог програма истичу да је његова главна предност у томе 
што се процес планирања заснива на партнерству свих заинтересо-
ваних страна, као и мултидисциплинарном раду кроз укључивање 
консултантских група. Запослени у школама су позвани да конти-
нуирано нуде повратне информације. О свим активностима се ре-
довно извештава на сајту Националног одбора који је отворен за све 
сугестије. 

Национални пројекти у финским школама

У наставку ћемо укратко представити неколико успешних пројека-
та чији је циљ унапређење безбедности и сигурности деце у школама, 
а који сасвим сигурно јесу део добре праксе финског образовног си-
стема и могу се применити у школама различитог статуса. 

Кива Коулу програм борбе против вршњачког 
насиља (KiVa Koulu)

У финском образовном систему имплементиран је обухватни про-
грам за смањење ризика и реаговање на вршњачко насиље и булинг, 
такозвани KiVa anti-bullying програм. Реч је о програму развијеном 
на Универзитету у Турку који је финансиран од стране Министарства 
просвете и културе Финске. Овај антибулинг програм је реализован 
у готово 90% финских школа. KiVa нуди широк спектар конкретних 
алата и материјала који би требало да помогну школама у суочавању 
са вршњачким насиљем. Универзалне превентивне активности пре-
дузете ради спречавања булинга усмерене су ка свим ученицима. 
Школе се пријављују за укључивање у овај национални програм, а на-
кон спроведених обука региструју се као KiVa школе.

Иако KiVa садржи елементе већ постојећих антибулинг програма, 
овде су развијени и значајни иновативни елементи. Најпре, за све гру-
пе укључених актера (ученике, старатеље, наставнике) припремљени 
су материјали у којима се врло прецизно дефинишу њихове улоге. Та-
кође, KiVa користи савремене медије за учење које пружају Интернет 
и VR окружење. Посебан сегмент обука односи се на унапређење ем-
патије и саморефлективности, као и на вршњачкој подршци.
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Бесплатне здравствене услуге

Здравствени систем у Финској дизајниран је тако да пружа универ- 
залну покривеност и једнак приступ услугама за све. Образовање се 
сматра кључном претпоставком за развој и благостање свих. Сви уче-
ници обавезног образовања бесплатно добијају све здравствене услу-
ге. Свака школа има стоматолога и медицинску сестру. Такође, школе 
имају психологе и социјалне раднике за све оне којима су те услуге 
потребне. Претпоставка финске државне филозофије јесте да је одр-
жавање благостања међу ученицима предуслов за учење и да образо-
вање не може довести до успеха ако нису задовољене основне физич-
ке, емоционалне и социјалне потребе ученика. Стога се пажљиво ради 
на подржавању позитивног здравственог понашања ученика.

Јачање пажње ученика

Вежбање јачања пажње ученика подржава њихову способност до-
стизања оптималне концентрације. Једноставне вежбе укључују ме-
дитацију, истезање и вежбе смиривања ума. Практиковање тих тех-
ника помаже ученицима да се концентришу и избегну стресове тиме 
што постају свеснији себе. На тај начин се стварају позитивни обра- 
сци понашања.

Школе у покрету

У Финској се такође реализује национални акциони програм који 
има за циљ успостављање активне физичке културе. Школе које уче-
ствују у овом програму спроводе сопствене индивидуалне планове за 
повећање физичке активности током боравка деце у школи. То нај-
чешће подразумева један сат дневно вежбања. Повећава се број ча-
сова физичког васпитања, промовише се пешачење до школе и под-
стичу физички активни одмори. Применом активних метода учења, 
које подразумевају кратке активне паузе током часова, избегава се ду-
готрајно седење. Овај програм је пилотиран од 2010. до 2012. године, 
а од маја 2017. у програм је укључено више од 90% средњих и 80% ос-
новних школа.
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Безбедност у паметним школама 
(Smart School Safety & Security)

Реч је о јединственом решењу развијеном за потребе финских шко-
ла којим се остварује комуникација у кризним ситуацијама у реалном 
времену. Било који члан школског колектива може једним притиском 
на дугме свог мобилног телефона, без обзира на време и локацију, да 
алармира на опасност. Сви учесници и наставници имају апликацију 
за овај програм, тако да на својим мобилним уређајима примају по-
руку на треперећем екрану: „Аларм – пређите на безбедносни канал” 
(Alarm – move to safety channel). На тај начин се лако и брзо упућују на 
почетну процедуру и упутство за понашање. Сигурносни канал је за-
штићен лозинком, а садржај се ажурира у реалном времену. То је зна-
чајно јер омогућује тимовима за реаговање и полицији да буду у току 
са дешавањем у реалном времену док не стигну до места догађаја.

Зелени крст (Green Cross)

Иако постојећи национални оквир, као и бројни програми и ини-
цијативе у области безбедности у школама указују на висок степен 
разумевања значаја који овај феномен има у васпитно-образовном 
систему, постоје становишта која указују на то да не постоји систем-
ски приступ прикупљања података о инцидентима у школама. Једини 
обавезни поступак је документовање повреда које захтевају медицин-
ско лечење као основ исплате здравственог осигурања. Ове повреде се 
региструју на националном нивоу (Lindfors, 2018: 81).

Као и на глобалном светском нивоу, тако и у Финској ненамер-
не повреде јесу главни узрок нарушавања здравља, па и смрти деце 
и адолесцената. Имајући то у виду, фински научници су конструиса-
ли wеб алат како би се систематично прикупљали подаци о повређи-
вањима ученика у школама. Кроз два пројекта (EduSafe i TUKO) у пе-
риоду 2016–2018. године развијена је дигитална апликација Зелени 
крст (Green Cross), која омогућава школској управи и наставницима 
да пријаве инциденте, повреде, несреће и слично. Да би могли прија-
вити инциденте запослени у школи су морали да се пријаве на систем 
путем лозинке. Зелени крст није апликација коју би наставници и ди-
ректори користили као свакодневну праксу, већ је апликација шко-
лама понуђена као део пројектних активности. Резултати пројекта 
тицали су се повећане спремности наставника да пријаве инцидент 
у школском окружењу, као и бољег разумевања да пријављивање и 
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самог наговештаја проблема може бити значајно имајући у виду да 
су ранија искуства указала да наставници углавном немају системски 
приступ питању безбедносне културе.

Током извештавања, у систем се записује кратак опис кризног до-
гађаја. Школски тим за безбедност или особе одговорне за безбедност 
имају могућност да анализирају извештаје и спроведу акције и учине 
измене потребне за смањење ризика од будућих инцидената у школи 
(Lindfors, 2018: 93). 

Nuutinen slide show је програм који за циљ има промену ставова 
ученика тиме што „шокира” ученике и тиме утиче на њихову перцеп-
цију насиља. У Финској такође постоји програм за угрожене ученике 
којима је дата аларм-наруквица која може бити активирана кад год су 
у опасности или нападнути.

Закључак

У периоду од педесет година Финска се од сиромашног аграрног 
друштва претворила у једну од најбогатијих земаља на свету, а фин-
ски образовни систем је, захваљујући доследном спровођењу прин-
ципа једнакости за све, као и висококвалитетном наставом, напре-
довао до глобалног врха. Ако се овоме придруже и чињенице да ис-
траживања показују да је Финска земља са најсрећнијим људима на 
земљи, са најбољим квалитетом ваздуха и најнижом стопом коруп-
ције (Lonka, 2018), не чуди да ова земља са оскудним природним ре-
сурсима константно привлачи пажњу. Шта то фински друштвени, и 
посебно образовни систем, чини тако посебним? 

Уобичајени одговори самих Финаца јесу да је реч о једнаким усло- 
вима за образовање свих, едукацији наставника заснованој на нај-
бољим светским знањима и праксама, као и високом уважавању ове 
професије. Уместо наметања строге дисциплине и континуираног 
оцењивања, фински приступ је оријентисан на ученике уз пуно ува-
жавање аутономије наставника. Седамдесетих година прошлог века 
у Финској је успостављен свеобухватан заједнички образовни си-
стем доступан свима. Такође, одлучено је да сви наставници морају 
да имају мастер ниво универзитетског образовања и овој професији 
посвећена је дужна пажња. 

Истраживања безбедности у финским школама су дуго била до-
минантно усмерена на испитивање конкретних проблема и претњи 
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у школском окружењу. Ипак, у претходној деценији започет је друга- 
чији истраживачки приступ којим се прихвата, у међународној нау- 
чној заједници већ документована, потреба за свеобухватнијим, хо-
листичким приступом овој широкој области. Следећи такав приступ, 
истраживачи све више истичу значај јавних политика и прописа који-
ма се регулише безбедносна култура која се односи не само на физич-
ку, већ и социјалну и психичку сигурност свих актера укључених у 
образовни процес. Ни најбољи сет мера и препорука неће бити кори-
сни уколико нису ефикасни и одрживи и не постану део свакодневне 
праксе школа. Како то Валинкоски и Коирикиви (Vallinkoski. Koirikivi, 
2020) истичу, управа школе је одговорна за то да елементима безбед-
носне културе не управља фрагментарно, као делом неког засебног 
подручја, већ да их адекватно интегрише у општу школску културу. 

Последњих година јачају иницијативе на додатном обогаћивању 
наставних планова и програма намењених образовању наставника у 
које се све више укључују различите теме из области безбедносне кул-
туре. 

Закони и други прописи

Закон о основном образовању

Basic Education Act 628/1998

https://www.finlex.fi/en/laki/
kaannokset/1998/en19980628.pdf

Закон о безбедности и здрављу на 
раду

Occupational Safety and Health Act 
738/2002

https://www.finlex.fi/en/laki/
kaannokset/2002/en20020738.pdf

Национални план основног обра-
зовања (Национални одбор за об-
разовање Финске, 2014)

National Core Curriculum for Basic 
Education 2014. The Finnish National 
Board of Education

https://www.oph.fi/en/statistics-and-
publications/publications/new-national-
core-curriculum-basic-education-focus-
school
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Програми

Prevention of and intervention in 
sexual harassments at schools and 
educational institutions 

Finnish National Agency for Education

https://www.oph.fi/en/statistics-and-
publications/publications/prevention-and-
intervention-sexual-harassments-schools-and 

Building resilience – in support of 
democracy education

Finnish National Agency for Education

https://www.oph.fi/en/statistics-and-
publications/publications/building-resilience-
support-democracy-education 

Prevention of violent radicalisation in 
schools and educational institutions

Finnish National Agency for Education

https://www.oph.fi/en/statistics-and-
publications/publications/prevention-violent-
radicalisation-schools-and-educational 

Security and safety recommendations 
for Finnish schools

Regional State Administrative Agency

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.
no/uploads/Artikler_vedlegg/Oslo2015_
Helasvuo-2%201_jaettu.pdf

KiVa Koulu („KiVa”) anti-bullying 
program https://www.kivaprogram.net/

Free health care https://www.globaleducationparkfinland.fi/
lifelong-learning/wellbeing-at-school

Mindfulness in schools https://hundred.org/en/articles/the-rise-of-well-
being-and-mindfulness-in-schools

Finnish Schools on the Move https://liikkuvakoulu.fi/english

Smart School Safety & Security https://us.schoolsecurity.fi/training/

Green Cross
https://www.ttl.fi/en/research-
and-development-projects/
safety-promotion-education-edusafe/

The developing network of safety 
culture in schools (Optuke) https://sites.utu.fi/optuke/en/
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Желимир Кешетовић1

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
У ШКОЛСКИМ ПРОГРАМИМА МАЂАРСКЕ 

– ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКИ НИВО

Сажетак: У раду се, на основу анализе доступних секундарних извора, описује и анали-
зира обука и образовање за безбедност, у првом реду за ванредне ситуације у вртићима, 
основним и средњим школама у Мађарској. У нормативном смислу, посебним прописи-
ма утврђени су основни обавезни садржаји у основном националном курикулуму у вр-
тићима, основним и средњим школама. У пракси се образовање и обука реализују кроз 
синергију, односно заједнички рад Националног генералног директората за управљање 
катастрофама и његових регионалних испостава и образовно васпитних институција. 
Комплeментарно са наставним садржајима, развијен је и цео низ ваннаставних активно-
сти и такмичења које обухватају значајан део школске популације. 
Кључне речи: предуниверзитетско образовање, безбедност, ванредне ситуације, Мађарска

Увод

У хладноратовској геополитичкој констелацији образовање за бе- 
збедност било је заступљено у образовном систему земаља чланица 
Варшавског уговора, с тим што је имало изражену војну и идеолошку 
компоненту. Изузетак није била ни суседна Мађарска, у којој су поку-
шаји „искакања” из система под доминацијом СССР сурово спрече-
ни оружаном интервенцијом 1956. године. Са рушењем Берлинског 
зида и распадом комунистичког блока Мађарска се укључила у тран-
зиционе токове и настоји да изгради, са мањим или већим успесима, 
демократско плуралистичко друштво засновано на владавини права. 
1 Др Желимир Кешетовић, редовни професор на предмету Кризни менаџмент и 

Медији и комуникације, zelimir.kesetovic@gmail.com
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У том смислу ова земља настоји да континуирано трансформише све 
сфере друштвеног живота, укључујући и образовни систем. 

Мађарска (мађ. Magyarország) je континентална држава у средњој 
Европи која заузима површину од 93.027,44 квадратна километра, 
а број становника је нешто испод десет милиона. Мађарска је парла-
ментарна република службено подељена на 40 покрајина: 19 жупа-
нија (мађ. megye), 20 градских жупанија (мађ. megyei város) и главни 
град (мађ. föváros), Будимпешту. Мађарска је данас чланица Европске 
уније, НАТО пакта, Организације за економску сарадњу и развој, Ви-
шеградске групе и Шенгенског уговора. Бруто друштвени производ 
Мађарске је 289,6 милијарди долара, а по глави становника 29.600 до-
лара, по чему је на 57, односно 49. месту на свету (CIА, 2020).

У овом раду приказаћемо grosso modo мађарски образовни систем, 
а након тога образовање за безбедност у оквиру тог система кроз опис 
предвиђених наставних садржаја, стручно оспособљавање и усаврша-
вање наставника за реализацију садржаја који се односе на управљање 
катастрофама, као и припрему школске популације за ванредне ситуа- 
ције кроз ваннаставне активности.

Мађарски образовни систем

Образовни систем у Мађарској има дугу традицију чији сe коре-
ни могу пратити још од средњег века. Овај систем се кроз историју, 
брже или спорије, мењао са променом укупних друштвено-исто-
ријских околности.2 У данашњој Мађарској централно државно тело 
задужено за образовни систем је Министарство за националне ре-
сурсе (Nemzeti eroforras miniszterium)3, у оквиру кога постоји држав-
ни секретар задужен за образовање. Обавезно похађање школе траје 
до 16. године (до 2012. године ово је било 18 година). У Мађарској је 
за сву децу у доби од три до шест, односно седам година4 обавезно 
предшколско образовање и васпитање у предшколским установама, 
односно вртићима (óvoda). Након тога следи обавезно образовање за 
децу од шесте/седме до шеснаесте године (European Comission, NA). У 

2 Преглед основних периода, односно фаза у развоју мађарског образовног система 
дат је у публикацији Ministry of Education and Culture (2008). Education in Hungary 
– Past, Present, Future An Overview, Budapest.

3 Веб сајт Министарства http://www.nefmi.gov.hu/english/education
4 У зависности од тога у ком месецу текуће године дете пуни седам година.
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основну школу (általános iskola) деца се уписују са шест, односно седам 
година и она, у принципу, траје осам година5, односно до 14. године. 
У добу од 14 година деца се уписују у средњу школу. Средњошколско 
образовање укључује три традиционална типа школа:

• гимназије (Gimnázium), које уписују најдаровитија деца која се 
припремају за даље школовање на универзитету. У гимназијама 
се уче најмање два страна језика6.

• средње струковне школе (Szakgimnázium), које трају четири го-
дине, са отвореном могућношћу за полагање државне матуре и 
упис на универзитет, и

• двогодишње техничке школе (szakközépiskola) које припремају 
ученике за струку, односно улазак у свет рада.7

Поред тога, у средњем образовању припремају се ученици струч-
них школа са посебним образовним потребама (Nagy,Trencsényi and 
Horváthová, 2018).

Детаљнији приказ структуре мађарског образовног система, без 
универзитетског нивоа, дат је у следећој табели.

Табела 1. Структура мађарског образовног система

Институционална 
поставка програма

Одредиште и 
оријентација 

програма
Напомена

Предшколско 0

Школски програм за децу узраста од 3 до 
7 година. Укључује развој основних ве- 
штина, читање, цртање, певање и при-
прему за школу.

Основна школа 1AG Основна школа нижи разреди, 1–4.

2AG Основна школа виши разреди, 5–8.

Школа за струч-
но оспособља-
вање (обука за 
приправнике)

2BG

Санациони програм за оне који на-
пуштају школу и оне који постижу сла-
бе резултате, који пружа другу шансу за 
даље образовање.

5 Почетком деведесетих биле су уведене и опције од 4, односно 6 година.
6 Средње образовање обично траје четири године. У гимназијама може трајати и 5, 6 

или 8 година, у зависности од тога колико је година ученик провео у основној школи.
7  Систем средњег образовања је реструктуриран у школској 2016/2017. години. 
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2CV

Школски програми за стручно оспо-
собљавање који припремају квали-
фикације за занате идентификоване у 
Националном регистру струковних ква-
лификација које не захтевају завршетак 
10 година општег образовања за упис.

3CG

Школа за стручно оспособљавање, раз-
реди 9–10. Курсеви општих предмета са 
професионалним вођењем који припре-
мају студенте за улазак у програме који 
захтевају 10 година општег образовања.

3CV

Трогодишњи програми обуке, у складу са 
Законом о образовању из 1985. године, по-
чев од 8. разреда основне школе. 1997/98. 
била је последња година нових уписа, јер 
нови закон не дозвољава дуални систем 
стручног образовања пре 16. године.

4CV
Струковни програми након средњег об-
разовања у којима је услов за упис завр-
шено средње образовање.

Специјална шко-
ла за стручно 
оспособљавање

2CP
Основне вештине и програм развоја 
оријентисан на тржиште рада за ученике 
са посебним образовним потребама.

Општа средња 
школа 2AG Разреди 5–8 и 7–8 осморазредне и шесто-

разредне опште средње школе.

3AG
Опште средње образовање, разреди 
9–12, припрема ученика за завршни ис-
пит у средњој школи.

Средња стручна 
школа 3AP

Програми средњих стручних школа који 
припремају ученике за завршни испит у 
средњој школи са предструковним еле-
ментима, разреди 9–12 (13).

3BP

Средњошколски хонорарни програми, 
разреди 9–12 (13) који се припремају за 
завршни испит у средњој школи са еле-
ментима претпрофесионалног програма.

4AG

Општи средњошколски програм при-
према за завршни испит за средњошкол-
це, за свршене студенте стручног образо-
вања (3CV).

Извор: Statistical Yearbook of Education 2002/2003, OM, 2003.

Напомена: Одредиште за које су програми осмишљени за припрему ученика: 
А = приступ даљем општем образовању, В = приступ даљем стручном образовању, 
C = приступ тржишту рада. Категорија оријентације заснива се на степену до ког је 
садржај програма посебно дизајниран: G = опште, P = престручно, V = стручно
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Имајући ово у виду ђаци, дакле, могу завршити своје обавезно 
школовање са 16 година (8 плус 2), мада већина наставља школовање 
до 18. године (8 плус 4). Систем је делимично флексибилан и између 
различитих нивоа постоје „мостови”, тако да дипломци струковних 
школа могу да наставе додатни двогодишњи програм да би имали 
приступ високом стручном образовању (UNESCO-UNEVOC, 2013).

По завршетку средње школе студенти полажу матуру, односно за- 
вршни испит (мађ. érettségi). Од 2005. године она се састоји од испи-
та из пет предмета: писмени испит из математике, усмени и писмени 
испити из мађарске књижевности и граматике, страни језик, историја 
и писмени и/или усмени испит из предмета који је ученик сам иза-
брао. Ови испити такође служе као пријемни за универзитете и фа-
култете.

Наставак школовања на универзитету подразумева оштру конку-
ренцију и мање од једне петине од укупног броја свршених средњошко-
лаца успева да се упише на колеџе и факултете. Школска година траје 
од септембра до средине јуна и подељена је у два полугодишта. Мађар-
ска у принципу доста води рачуна о општој доступности образовања, 
што је део наслеђа из времена социјалистичког система. Као резултат, 
упис у школу обухвата око 98% укупне популације, при чему је најзна-
чајнија препрека потпуном упису укључивање ромске деце у школски 
систем. У основним и средњим школама у Мађарској мађарски језик 
је претежни језик наставе. Међутим, у областима у којима је значај-
није присуство етничких мањина (Хрвати, Срби и Роми) присутно је 
двојезично образовање. То је посебно случај у јужној Мађарској (под-
ручје у коме живе припадници хрватске и српске националности) и у 
североисточном региону (подручје концентрације Рома).8

8 Највећа школска установа налази се у Будимпешти, Српско забавиште, основна 
школа, гимназија и ђачки дом „Никола Тесла”, у којој је настава организована на 
српском језику. Ову школу похађају деца од забавишта до гимназије, а за ученике 
који нису из Будимпеште и околине постоји ђачки дом поред школе, као и дом у 
строгом центру града, некадашњи Текелијанум. www.nikolatesla.sulinet.hu Поред 
Будимпеште, постоји и српска основна школа и забавиште у Батањи, у којој се 
настава одвија двојезично – на српском и мађарском. Забавишне групе и нижи 
разреди основне школе, где се настава одржава на српском језику, постоје још у 
Десци, Сегедину, Помазу, Ловри, Чипу и Бати. Као допунска, настава српског је-
зика реализује се у Чанаду и Новом Сентивану, а српска деца у Сантову похађају 
хрватску основну школу, где им је омогућена додатна настава за учење српског 
писма и језика. http://www.szerb.hu/sr/skolstvo.php
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Ученици у основним и средњим школама полажу испит на крају 
године, и од тога зависи да ли ученик напредује, односно прелази у 
следећи разред. Испит на крају средње школе организује држава и де-
лимично се користе као пријемни за универзитет, с тим што поједи-
начни универзитет, односно факултет може организовати посебан 
пријемни испит. 

Основне и средње школе у Мађарској су углавном јавне, односно 
државне и представљају главни део мађарског образовног система. 
Ово је остатак, односно наслеђе социјализма тако да је држава наста-
вила да непрекидно финансира образовање (иако све мањем износу 
него ранијих година). Примера ради, 1996. године само 2% деце било 
је у приватним вртићима, 3% деце похађало је приватне основне шко-
ле, а 5% средњошколаца је било у приватним школама.

Током периода социјализма црква није имала практично никак-
ву улогу у образовном систему. Међутим, са успостављањем више-
страначког система и усвајањем закона LXX у јулу 1999. године успо-
стављена је улога Католичке цркве у финансирању јавних и рели-
гијских активности школа. Тако је у 1999. години црква водила 74 
предшколске установе, 177 основних школа, 7 специјалних школа, 15 
стручних школа и 79 општих средњих школа. 

Држава је одговорна за развој школског наставног програма, мада 
наставници имају одређену слободу да одлуче о садржају свог курса 
на основу локалних и регионалних тема, прилика и проблема.9

 Образовање за безбедност у оквиру образовног 
система Мађарске

Безбедносни садржаји присутни у предуниверзитетским настав-
ним плановима и програмима у Мађарској се углавном односе на 
смањење ризика и повећање отпорности на катастрофе и ванредне 
ситуације. Главни иницијатор за укључивање ових садржаја у мађар-
ски образовни систем је централно тело које је задужено за управљање 
катастрофама у Мађарској – Национални генерални директорат за 
управљање катастрофама/Orszagos Katasztrofavedelmi Foigazgatosag 

9 Hungary – Educational System—overview – School, Schools, Percent, and Secondary 
– StateUniversity.com, https://education.stateuniversity.com/pages/629/Hungary-ED-
UCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html#ixzz6axOpBmmz
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(НДГДМ), који делује у оквиру Министарства унутрашњих послова 
Мађарске као његова унутрашња организациона јединица.10 Мандат 
овог тела обухвата широк спектар активности као што су унапређење 
система цивилне заштите, надгледање система јавног узбуњивања за 
индустријска постројења, управљање информацијама за подизање 
свести јавности и јачање ефикасности међународне помоћи у урба-
ним потрагама и спашавању. Поред тога, у енумерацији његових над-
лежности експлицитно се наглашава и коришћење образовања за из-
градњу безбедносне културе и отпорности. Управо је то и био разлог 
за ангажовање Националног генералног директората у увођењу одго-
варајућих образовних садржаја у наставне планове и програме мађар-
ских школа. 

Такође, треба нагласити и законски, односно нормативни основ 
за имплементацију ових садржаја у образовни систем. Кровни, одно- 
сно највиши закон у Мађарској, у коме је наглашен значај спремности 
грађана за ванредне ситуације, јесте Закон CXXVIII из 2011. године 
о управљању катастрофама који у свом првом члану (Став 2) пропи-
сује да сваки човек и грађанин има право да се упозна са ризицима 
који су присутни у његовом суседству и правилима понашања која се 
односе на заштиту.11 Ово има управо значај у контексту чињенице да 
је право, али и обавеза грађана Мађарске да учествују у управљању 
катастрофама. Овај Закон је операционализован у извршној Уредби 
бр. 234/2011 (Х.10), у којој су наведени одређени елементи припре-
ма за ванредне ситуације и потенцијални задаци појединих субјеката. 
Уредбом министра унутрашњих послова бр. 62/2011 (XII.29) ближе је 
одређен оквир ових припрема, што је графички приказано на Слици 
1 (Ambrusz, 2017).

10 Сајт Директората https://www.katasztrofavedelem.hu/
11 Слична одредба постоји и у српском Закону о смањењу ризика и управљању ван-

редним ситуацијама.
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Слика 1. Припреме за катастрофе – циљне групе

Извор: Ambrusz, 2017: 34

Што се тиче приправности за катастрофе актера укључених у јав-
но образовање, обуке су у основи намењене наставницима и деци, од-
носно ученицима и студентима, укључујући оне у вртићима, основ-
ном и средњем образовању, као и високом образовању. Материјал 
за обуку се разликује на основу њихових старосних карактеристика 
(Nováky, 2015). Старосне разлике између ученика у вртићима, основ-
ном и средњем образовању одређују методе које ће се примењивати 
током њихове припреме. Централни материјал за обуку дефинише 
Национални генерални директорат за управљање катастрофама – 
узимајући у обзир национални основни образовни програм/курику-
лум – а садржај обуке саставља руководилац подручне организационе 
јединице Националног директората након консултација са наставни-
ком. На основу централног материјала за обуку, подручне дирекције 
развијају регионалне и локалне наставне приручнике и методолошке 
водиче и стављају их на располагање образовно васпитним институ-
цијама. Такође, након консултација са руководиоцем дате образовне 
институције, руководиоци подручних дирекција и филијала Нацио-
налног директората креирају посебне програме за ученике специјал-
них образовних институција, узимајући у обзир њихове посебне об-
разовне потребе (Ambrusz, 2017). Наставници које именује директор 
предшколске, односно школске установе похађају теоријску обуку 



Образовање и обука за безбедност у школским програмима Мађарске... 83

најмање једном годишње у подручним јединицама националног Ди-
ректората за управљање катастрофама (Кешетовић, 2021).

Како наводи Амбрус, стручна тела задужена за управљање ката-
строфама помажу и учествују у планирању и извођењу обука у на-
ставним институцијама у школском и ваншколском контексту, по-
себно у организовању и одржавању такмичења младих за управљање 
катастрофама на регионалном и локалном нивоу, што је у Мађарској 
доста развијена пракса (Ambrusz, 2017).

Образовни садржаји из области безбедности у вртићима, 
основним и средњим школама

На основу безмало једногодишњег припремног рада, искуства у 
имплементацији Акционог плана 3х3 за припрему деце и омладине 
и предлога курикулума, сачињеног у јесен 2011. године, у тесној са-
радњи са националним Институтом за истраживање и развој обра-
зовања (Oktatási Hivatal)12, теме које се тичу управљања катастрофама 
посебно су наглашене и учињене видљивим у базичном националном 
курикулуму Владиним декретом број 110/2012 (VI. 4), из 2012. годи-
не.13 За разлику од ранијих покушаја, нови национални основни ку-
рикулум утврђује неопходно потребна знања и вештине које се одно-
се на управљање катастрофама и додељује их постојећим садржаји-
ма јавног образовања (односно већ постојећим наставним предмети-
ма) који припадају различитим образовним пољима у сваком разре-
ду. Предвиђено је да ће се на основу свега овога у будућности, након 
стицања одређеног искуства, даље развијати оквирни курикулуми 
за сваки предмет, у којима ће се детаљније дефинисати скуп знања о 
управљању катастрофама (Кешетовић, 2021).

У складу са Акционим планом за припрему деце и омладине 3х3, 
Национални генерални директорат за управљање катастрофама Ми-
нистарства унутрашњих послова развио је општи, вишепредметни, 
флексибилни узорак курикулума, који се посебно препоручује на-
ставницима основних школа који се баве управљањем катастрофа-
ма или ванредним ситуацијама. Узорак курикулума садржи основна 

12 Сајт Института https://www.oktatas.hu/
13 Подаци доступни на сајту Генералног директората https://katasztrofavedelem.

hu/33290/katasztrofavedelmi-ismeretek-a-nemzeti-alaptantervben
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знања која треба све више пружати данашњим младим људима, зави- 
сно од њихове старосне доби. Преузимање узорка курикулума је бе- 
сплатно, територијално надлежна професионална тела за управљање 
катастрофама (жупанијске управе, уреди цивилне заштите) пружају 
додатне информације о његовој примени и осталим стручним пи-
тањима (Кешетовић, 2021).

Следеће тачке повезивања могу се уочити у новом Националном 
основном курикулуму:

Подручје образовања које се односи на човека и природу – Подручје 
знања о животној средини и одрживости

• Еколошко знање (разреди 1–4) – Материјал, енергија, инфор-
мације. „Информације. Упознавање са знаковима, сигналима, 
информацијама (стамбени транспорт, знање о управљању ката-
строфама).”

• Знање о животној средини (разреди 1–4) – Постојаност и промене.
 „Сагоревање (услови сагоревања, производи сагоревања, за-

паљиви и негориви материјали). Заштита од пожара, принципи 
и средства гашења пожара.”

•  Природне науке (разреди 5–6) – Материјал, енергија, информације.
 „Информације. Знакови, сигнали (саобраћајни знакови, пикто-

грами, систем за сигнализацију у ванредним ситуацијама).”
•  Природне науке (разреди 5–6) – Трајност и промене.
 „Хемијске промене (сагоревање/заштита од пожара, корозиви, 

разградња и фузија/задржавање).”
• Физика (разреди 7–8) – Животна средина и одрживост.
 „Природне катастрофе. Узроци олуја, поплава, земљотреса. Мо-

гућности компензације.”
• Хемија (разреди 7–8) – Трајност и промене.
 „Објашњење сагоревања, услови, стицање основних знања о за-

штити од пожара. Ватрогасни објекти.”
•  Хемија (разреди 9–12) – Животна средина и одрживост.
 „Живи и неживи фактори животне средине. Појам дима, аеро-

сола, дима и магле. Шта урадити у случају аларма за смог. Еко-
лошке катастрофе.”

•  Хемија (разреди 9–12) – Органска хемија.
 „Утицаји употребе енергије на животну средину. Локални про-

блем насељавања (управљање водама, транспорт, ђубрива, пе-
стициди, детерџенти, потреба и/или опасности од употребе ле-
кова). Еколошке катастрофе.”
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Наша земља, наше окружење је подручје образовања – Садржаји 
јавног образовања

•  Природно окружење и његови феномени (разреди 9–12) – Геосфере.
 „Интеракције процеса унутар и између геосфера, социјалне, 

економске и еколошке последице, и управљање њима. Опасне и 
катастрофалне ситуације.”

Животни стил и подручје практичне едукације – Садржаји јавног 
образовања

• Каријерна оријентација, улоге заједнице (разреди 9–12).
 „Могућности и значај волонтирања за ширу заједницу; друштве-

ни рад. Основи управљања катастрофама, цивилне одбране и 
националне одбране.”

Стручно усавршавање наставника за област 
управљања катастрофама

У Мађарској се за наставнике организује посебан Курс за управљање 
катастрофама. Суштински део рада педагога је заштита деце и младих 
под његовим надзором од опасности. Овај задатак наставници могу 
успешно да испуне само ако претходно прошире сопствено знање 
из ове области, што им даје основу да стекну веће самопоуздање, по- 
стану одлучнији, као и да ојачају своју способност доношења одлука у 
ванредним ситуацијама. У смислу изнетог, овај курс осигурава, с јед-
не стране, стицање овог знања, а с друге, припрема васпитаче да могу 
да пренесу знања о ванредним ситуацијама својим ученицима.

Полазници обуке се упознају са системом заштите од катастрофа, вр-
стама опасности и катастрофа, правилима понашања којих се треба при-
државати у ванредним ситуацијама, средствима и методама припреме 
јавнoсти/грађана, информисањем, узбуњивањем, правилима кризне ко-
муникације и понашања и са употребом личне заштитне опреме.

Полазници курса упознају прошлост и садашњост ватрогасних је-
диница, превенцију пожара и службене прописе, карактеристике по-
жара, могућности гашења пожара. Намера је да се комплетира при-
према за безбедан начин живота укључивањем других релевантних 
тема као што су заштита животне средине, заштита потрошача, прва 
помоћ и превенција панике, одн. управљачке вештине, знање о спре-
чавању незгода, критеријуми за подизање свести у вези потрошње и 
коришћења енергије, улога полиције и војске у приправности младих 
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на катастрофе. Током предавања и практичних демонстрација 
стручњака са искуством током обуке, полазници могу да стекну знања 
из различитих области безбедносне културе. У практичним демон-
страцијама они ће стећи знања о алармним сигналима, употреби за-
штитне опреме, аспектима комплетирања пакета за евакуацију и пра-
вилима за припрему плана узбуне у случају пожара, чак и о употреби 
ручних апарата за гашење пожара. Укључивањем теме о знањима која 
се односе на ванредне ситуације у њихов педагошки рад олакшава се 
примена практичних смерница и упутстава за реализацију програма 
едукације о ванредним ситуацијама у учионици, као и током спро-
вођења ваннаставних активности и посебних програма. 

Овај програм траје укупно 40 наставних часова, од чега се 30 одно- 
си на класичну теоријску наставу, а 10 на практичну наставу, одно- 
сно вежбе. У следећој табели приказане су тематске јединице које се 
на курсу изучавају.

Табела 2. Курс усавршавања за наставнике у области управљања 
катастрофама – Преглед тема

Назив тематске јединице Облик 
наставе

Број
часова

1. Систем за управљање катастрофама Лекција (ea) 1

2. Врсте катастрофа и ванредних ситуација ea 1

3. Квалификовани периоди ea 1

4. Познавање Севесо (Seveso) директиве ea 1

5. Обука становништва ea 1

6. Цивилна заштита, индивидуална заштита ea 1

7. Цивилна заштита, групна заштита ea 1

8. Аларм, информације. организациони backup ea 1

9. Кризно комуницирање ea 1

10. Пракса
 Препознавање алармних сигнала
 Коришћење заштитне опреме
 Припремање комплета за евакуацију

Вежба 2

11. Садашњост и будућност ватрогасног одсека ea 1

12. Заштита од пожара, важећа нормативна 
регулатива ea 1
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13. Карактеристике пожара ea 1

14. Посебне врсте пожара ea 1

15. Имплементациона правила пожарног аларма ea 1

16. Карактеристике пожара, могућности гашења ea 1

17. Пракса
 Израда противпожарног плана
 Коришћење ручних апарата за гашење пожара

Вежба 2

18. Вештине прве помоћи ea 2

19. Масовна паника, механизми избегавања ea 2

20. Прва помоћ у пракси
 Опекотине, крварења
 Повреде зглобова и костију: угануће, прелом

Вежба 3

21. Припрема младих за управљање катастрофама ea 1

22. Основни документи образовних институција ea 1

23. Безбедносна култура изван наших граница ea 1

24. Методологија извођења наставе
 Имплементација образовног програма из области 
ванредних ситуација
 Коришћење публикација у образовању и обуци за 
ванредне ситуације
 Могућност примене у управљању катастрофама 

Вежба 3

25. Однос између заштите околиша и управљања 
катастрофама I ea 1

26. Однос између заштите околиша и управљања 
катастрофама II ea 1

27. Заштита потрошача у контексту безбедности 
младих ea 1

28. Свест о енергији, енергетској безбедности и 
штедњи у њеном коришћењу 
као део безбедносне културе младих

ea 1

29. Превенција акцидената, безбедан околиш ea 1

30. Основе, систем и надзор превенције акцидената ea 1

31. Тела укључена у развој безбедносне културе 
младих (Оружане снаге Мађарске и полиција) ea 1

32. Процена/евалуација ea 1

Извор: https://regi.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pedagogus_tvkp_3
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Током курса, полазници се упознају са посебним публикацијама 
које треба да помогну у образовању, обуци, учењу о катастрофама и 
добијају практичну помоћ у коришћењу радних свезака.

Иначе, постоји заиста цео низ веома практичних и употребљивих 
радних материјала за помоћ у настави (радне свеске, ЦД-ови, бојанке, 
едукативне карте попут оних за картарошке игре и др.), као и осталих 
корисних информација (нпр. наставне јединице, извештај о реализа-
цији обуке наставника). Сви ови материјали доступни су за преузи-
мање и/или наручивање на сајту Националног генералног директора-
та за управљање катастрофама.

Слика 2. Радне свеске за наставу о ванредним ситуацијама

Извор: https://regi.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pedagogus_kiadvanyok2
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Нове теме укључују могућности примене различитих аспеката веза-
них за управљање катастрофама, базу података апликација и презента-
цију програма за праћење апликација Министарства, који представљају 
спровођење програма образовања за ванредне ситуације у учионици, 
као и током спровођења ваннаставних активности и програма.

На крају курса полазници раде завршни тест за проверу стеченог 
знања. Тест се оцењује одмах, пружајући наставницима прилику да ра- 
зговарају о нејасним питањима. Након обуке, тестови се такође вред-
нују у погледу тога које теме су полазници успели да савладају на ком 
нивоу. Полазници који немају више од 10% изостанака од укупног броја 
сати, и који су на тестовима постигли „задовољавајући” ниво, што значи 
најмање 70% ефикасности, поштом добијају одговарајуће сертификате. 

Поред овог сталног, организују се и повремени курсеви за наставни-
ке који се односе на поједине врсте катастрофа. Тако је, примера ради, 
у периоду април–мај 2011. године, Национални генерални директорат 
за управљање катастрофама Министарства унутрашњих послова, у са-
радњи са жупанијским дирекцијама за управљање катастрофама, ши-
ром земље организовао обуку наставника за поплаве. Примарни циљ 
спровођења стручне обуке на нивоу округа, односно жупанија (и у 
главном граду), посебно фокусиран на специфичности дате области, 
био је припремити наставнике основних школа који живе и раде, од-
носно предају у подручјима угроженим поплавама за адекватно пона-
шање у случају поплаве. Ову обуку су похађала 922 наставника.

ENERGIAKALAND програм

У Мађарској се посебна пажња посвећује енергетској безбедности 
и рационалној употреби енергије. E.ON Energy Experience је опсежан 
образовни програм осмишљен да помогне наставницима у развоју 
енергетске свести, а да деци, односно ученицима помогне да усвоје 
знања о енергетској експанзији и да развију одговарајуће компетен-
ције. Наставни планови и програми EnergiaKalandа су припремљени 
у складу са националним основним програмом предшколског обра-
зовања и захтевима Националног основног курикулума, усаглашено 
са принципима јединствене наставе науке. Узбудљиви интерактивни 
курикулум развијен је у тесној сарадњи са E.ON образовним профе-
сионалцима.14

14 Детаљније о програму на https://energiakaland.hu/
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У оквиру овог програма се представљају:
• различити извори енергије,
• предности и недостаци њихове употребе,
• потенцијал за будућу производњу енергије,
• локални, национални и глобални утицај енергетских одлука,
• пут енергије од извора енергије до места употребе,
• најважнија правила енергетске сигурности,
• глобални принципи уштеде енергије и корисни трикови, одно- 

сно савети за управљање енергијом у домаћинству.

Поред учења о кључним подацима и чињеницама, ученици могу 
доносити виртуелне одлуке о задацима у вези са производњом, ди- 
стрибуцијом и употребом енергије и научити о импликацијама својих 
одлука. EnergiaKaland такође нуди бројне могућности ученицима да 
активно уче о енергетским аспектима сопственог окружења и да до-
принесу енергетски свесном обликовању свог окружења.

Део E.ON EnergiaKalanda, под називом EnergiaHome, припремљен 
је за ученике узраста од 6 до 10 година у тесној сагласности са Нацио- 
налним основним курикулумом. Програм EnergiaOtthon састоји се 
од два елемента: on line активности и пакета обуке у учионици са 5 
картица у боји и 11 бесплатних радних листова. Овај пакет обуке при-
лагођен је локалним условима, педагошким циљевима и индивиду-
алним карактеристикама ученика, односно није прописани програм, 
већ нуди алтернативе најефикаснијим локалним решењима за преда-
вање и учење. Интернет курикулум се може користити самостално, са 
или без штампаног прибора/алата.

EnergiaHome се базира на четири основне теме:
• Шта је енергија? – ученици сазнају шта је енергија и из којих 

извора се добија.
• Коришћење енергије – ученици на основу сопственог личног 

искуства и знања траже предмете који троше енергију у домаћин- 
ству, сазнају како користе енергију и одакле енергија долази. 
Они такође уче о разлици између обновљивих и необновљивих 
извора енергије, као и да направе једноставно електрично коло.

• Губитак енергије – какав би био дан без енергије? Ученици кроз 
игру решавају задатак да истраже ову замишљену ситуацију и 
траже решења за спречавање расипања енергије у кући.

• Безбедност – ученици могу постати шампиони безбедности, 
водећи рачуна да су сви на сигурном у кухињи, они уче да 
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препознају опасности и незгоде у кухињи и како их спречити 
или елиминисати.

Припрема школске популације за ванредне ситуације 
кроз ваннаставне активности

У мађарском Националном извештају о имплементацији Хјого 
оквира за акцију наглашава се потреба коришћења образовања за из-
градњу културе безбедности и отпорности. У том контексту се преи- 
спитује систем даљег образовања за наставнике са циљем његове мо-
дернизације. Поред тога, развијена је и серија омладинских спортских 
такмичења у управљању катастрофама, која ће се у будућности, како 
се планира, проширити на међународни ниво (National Directorate 
General for Disaster Management, 2011) (Кешетовић, 2021).

Мађарски Национални директорат за управљање катастрофама 
организује национално такмичење младих за управљање катастрофа-
ма сваке године за чланове од 10 до 18 година из круга ученика ос-
новних и средњих школа, те чланова различитих удружења, организа-
ција, клубова. Сваки тим се састоји од пет ученика/ученица. Припре-
му младих врше руководиоци локалних огранака цивилне заштите 
током школске године у школама, у посебним циклусима. Такмичења 
на локалном, регионалном и националном нивоу организују профе-
сионалци задужени за управљање катастрофама, у сарадњи са мађар-
ским Удружењем цивилне заштите. Циљ програма је да се деца и ом-
ладина упознају са релевантним информацијама и на одговарајући 
начин интегришу такву врсту пројеката у школске активности ради 
учења како смањити ефекте различитих опасности. Ученици, распо-
ређени по одговарајућим старосним групама, демонстрирају своја 
знања и вештине стечене током школске године у смањењу катастро-
фа, самоспасавању и спасавању колега, као и у теоријским знањима 
и практичним вештинама од значаја за заштиту и спасавање. Доса-
дашња искуства су показала да ови турнири имају велику мотива-
цијску снагу будући да се сваке године у припрему укључује скоро 
6.000 ученика широм земље (National Directorate General for Disaster 
Management, 2011).

За 2019/2020. годину Мађарско удружење за цивилну заштиту 
(Magyar Polgári Védelmi Szövetség)15 организовало је, заједно са својим 

15 Сајт Удружења http://www.mpvsz.hu/
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партнерима16, такмичење за ученике основних и средњих школа од 5. 
до 13. разреда у управљању катастрофама под мотоом „Знање може 
спасити животе” („A tudás életet menthet”). Ученици који учествују у 
такмичењу за младе такмиче се у знању и вештинама о управљању 
катастрофама стеченим током школске године и у практичним спо-
собностима да спасу себе или друге, у складу са својим старосним 
карактеристикама, односно узрастом. Такмичење пружа основу за 
развијање вештина самоспасавања и сложену интерпретацију безбе- 
дности. Постоји неколико нивоа такмичења: локални (општински, 
окружни, регионални, тј. жупанијски, укључујући и главни град), на-
ционални. Према старосној групи, победничке екипе прелазе у сле-
дећи ниво такмичења, а затим у национално финале. Учесници так-
мичења, тимови од четири особе, могу се пријавити у две старосне 
групе:

• основношколска старосна група (ученици 5–8. разреда)
• средњошколска старосна група (ученици од 9. до 13. разреда)17.

Закључак

Захваљујући интензивним напорима Генералног националног ди-
ректората за управљање катастрофама, као и чињеници да се Мађар-
ска последњих деценија суочавала са целим низом озбиљних ката-
строфа и ванредних ситуација, повећана је свест о потреби подизања 
свести о ризицима и о нужности укључивања знања и вештина које 
се односе на управљање катастрофама у образовне садржаје, почев од 
предшколских установа (вртића), преко основних, до средњих школа 
и факултета. 

Као резултат интензивног рада Генералног директората утврђен је 
скуп тема које су уврштене у садржаје постојећих наставних предмета 
у основним и средњим школама и у образовно-васпитне активности 
у вртићима. Нема, дакле, посебног наставног предмета који се бави 
овом проблематиком већ су релевантни садржаји распоређени у већ 
постојеће наставне предмете. Међу овим садржајима посебно место 

16 Национални директорат за управљање катастрофама (БМ ОКФ), Мађарско ва-
трогасно удружење (МТСЗ), Национално удружење цивилне гарде (ОПСЗ), На-
ционално удружење за позивање у хитним случајевима и информационе кому-
никације (РСОЕ), мађарски Црвени крст и друге професионалне организације.

17 http://www.mpvsz.hu/ifjusagfelkeszites
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има енергетска безбедност. Посебна пажња посвећена је стручном 
оспособљавању и усавршавању наставника како би на одговарајући 
начин пренели ученицима неопходна знања и вештине. У том смислу 
дизајниран је посебан основни курс, а знања и вештине наставника се 
континуирано унапређују организацијом посебних тематских курсе-
ве. Такође, осмишљен је цео низ наставних помагала и алата који тре-
ба да помогну у реализацији наставних садржаја.

Најзад, материја која се тиче управљања катастрофама се додатно 
и теоријски и практично изучава кроз ваннаставне активности и так-
мичења која организују Генерални директорат и мађарско Удружење 
за цивилну заштиту. 

Треба напоменути да су обуке за приправност за катастрофе при-
сутне и на нивоу академског образовања. Њих такође иницира нацио- 
нални Генерални директорат за управљање катастрофама контакти-
рајући руководиоце високошколских установа. Занимљиво је да се у 
реализацију ове обуке укључују и студенти добровољци Института за 
управљање катастрофама18, Националног универзитета за јавне услу-
ге и Института за заштиту од пожара и управљања катастрофама, Ар-
хитектонски факултет Универзитета Сент Иштван (Ambrusz, 2017).

Значај образовања за безбедност у ванредним ситуацијама је сва-
како препознат у Мађарској и може се основано претпоставити да ће 
се, након критичке анализе стечених искустава, ова област усаврша-
вати и унапређивати у наредном периоду. 

ЛИТЕРАТУРА

Ambrusz, J. (2017). An overview of disaster preparedness training inHyungary, with 
special regard to public administrationleaders. ECOTERRA – Journal of Environ-
mental Research and Protection, Volume 14, Issue 1, pp. 33–39.

European Comission (NA). Compulsory Education in Europe 2014/2015. Eurydice 
Facts and Figures.

Кешетовић, Ж. (2021). Образовање за кризе и катастрофе – Императив у 
друштву ризика. Култура полиса, посебно издање, стр. 127–145.

Ministry of Education and Culture (2008). Education in Hungary – Past, Present, Fu-
ture An Overview. Budapest.

Nagy, A., Trencsényi, L., Horváthová, К. (2018). The Hungarian Education System 
and its School-Critical Responses. Journal of educational sciences, XIX • NR. 1(37).

Nováky M. (2015). Önkéntes mentőszervezetek alkalmazásának lehetőségei (Potential 
Uses of Volunteer Rescue Organisations). In: Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán (Еds.), 
Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai, 380 pp. Pécs: Magyar Hadtudományi 

18 https://en.uni-nke.hu/about-ludovika-ups/institute-of-disaster-management/



Желимир Кешетовић94

Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2015, pp. 25–332. (Pécsi Határőr 
Tudományos Közlemények; 16)

National Directorate General for Disaster Management (2011). National Report 2009-
2011 of Hungary on the Progress on the Implementation of the Hyogo Framework 
for Action. Budapest.

Statistical Yearbook of Education 2002/2003, OM, 2003.
UNESCO-UNEVOC (October 2013). Vocational Education in Hungary,  

https://unevoc.unesco.org//home/landing+page+cp_temp
CIA (2020). Hungary. The World Fact book, https://www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/attachments/summaries/HU-summary.pdf, accessed 19.Х 2020.

Релевантни вебсајтови

ЕnergiaKaland – https://energiakaland.hu/
Ministry of Interior/National Directorate-General for Disaster Protection – https://

katasztrofavedelem.hu/
University of Public Service LUDOVIKA – https://en.uni-nke.hu/
Hungarian Civi Protection Association – http://www.mpvsz.hu/
Magyarorszag Konrmanya – https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Oklatasi Hitaval – https://www.oktatas.hu/



Зоран Кековић1

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА У РЕПУБЛИЦИ 

НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ АУСТРИЈИ

Сажетак: Република Немачка и Република Аустрија, као земље истог говорног подручја, 
имају одређене сличности када су у питању њихови системи основног и средњошколског 
образовања, али и специфичности. У обе државе образовни садржаји из области безбед-
ности су дисциплинарно и проблемски слични и предметно разуђени, тј. изучавају се 
самостално или у оквиру посебних наставних предмета. Такође, надлежност у систему 
образовања две државе је диверзификована између федералних и покрајинских власти, 
зависно од предметних садржаја безбедности. Приметно је да су садржаји који су оцење-
ни као високоризични по друштво уређени одговарајућим стратегијама и легислативом 
на федералном нивоу, те да постоји тренд да се они успоставе као обавезни наставни са-
држаји на целој територији обе државе и на свим нивоима школског образовања. То се, 
пре свега, односи на области саобраћајне безбедносне културе, превенције насиља у шко-
лама и злоупотребе психоактивних супстанци, као и безбедне употребe медија. Други са-
држаји, попут заштите од пожара и других ванредних догађаја, као и мере прве помоћи 
и заштите, факултативне су природе и школске власти имају више самосталности у њи-
ховом интегрисању у своје курикулуме. Извесне разлике и специфичности у аустријском 
систему образовања проистекле су из образовне реформе, после чега су важну улогу пре-
узели одбори за образовање као хибридна тела федерације и покрајина. Реформски про-
цеси у образовању омогућили су регијама и школским управама више слободе у импле-
ментацији донетих стратешких и нормативних претпоставки.
Кључне речи: Република Немачка, Република Аустрија, образовање за безбедност, ос-
новне и средње школе, превенција

1 Др Зоран Кековић, редовни професор на предмету Системи безбедности, 
zkekovic@fb.bg.ac.rs
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Увод

Образовање за безбедност у Немачкој и Аустрији спроводи се пу-
тем различитих облика формалног и неформалног образовања. При-
сутни су бројни облици и програми едукације у склопу образовних, 
као и ваншколских активности. Едукација школске популације иде у 
корак са савременим потребама образовања у области безбедности у 
најранијем узрасту, када усвајају прве безбедносне обрасце понашања 
које касније проширују и примењују рутински. Садржаји образовања 
за безбедност омогућавају да деца препознају безбедносне ризике у 
њиховој раној фази, а затим да развију пожељне форме превенције и 
одговора на ризике којима се угрожава њихова физичка безбедност и 
психички интегритет.

Када су у питању образовни безбедносни садржаји, може се при-
метити да у обе земље они рефлектују савремене ризике са којима се 
суочавају деца школског узраста, а то су пре свега вршњачко насиље, 
замке које носи употреба нових технологија и медија, а такође и ван-
редни догађаји који су део безбедносног окружења које образовни си-
стем дели са другим системима савремених држава.

У Немачкој се школско образовање налази у надлежности савез-
них покрајина. Предшколско, као и терцијарно образовање су, пак, у 
надлежности националног нивоа. 

У Аустрији се образовни систем налази у надлежности Федералног 
министарства образовања, науке и истраживања.

1. Република Немачка

Одговорност за питања образовања у Немачкој подељена је између 
савезних покрајина и федералних власти, које у том смислу имају мању 
улогу. Немачки образовни систем функционише у складу са прави-
лима прописаним ресорним законом о образовању Grundgesetz.2 До-
ношење смерница у политици образовања, науке и уметности, као и 
усвајање сродних закона и административних прописа је у надлежно-
сти Федералног министарства образовања, културе и науке. Мини-
старство тесно сарађује са властима Федерације и покрајина, надгле-

2 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-25_en#Con-
stitutionLawFederalLaw
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дајући целокупну активност образовних институција, организација 
и фондација. С друге стране, покрајине имају широку легислативну 
власт у области школског образовања на својој територији, осим ако 
поменутим законом није другачије уређено.

Садржаји из области безбедности препознати су у образовном си-
стему и у основној и у средњој школи, почевши од нижих разреда.
Осим у оквирима формалног образовања, најважнији садржаји из об-
ласти безбедности деце изучавају се путем неформалних облика еду-
кације, и то: саобраћајна безбедносна култура, превенција сексуалног 
насиља, прва помоћ и заштита, заштита од вршњачког насиља, пре-
венција злоупотребе психоактивних супстанци, заштита од пожара, 
те безбедна употреба медија.

У склопу генералне превенције угрожавања младих, укључујући 
децу школског узраста, значајни су и други савезни закони који ре-
гулишу заштиту деце и омладине на јавним местима и од разних 
облика претњи, међу којима се издваја Закон о заштити младих 
(Jugendschutzgesetz or JuSchG).3 Закон је донет 2002. године, а неке од 
најважнијих области регулисане законом су рестрикције у вези са 
пушењем на јавним местима, ношењем опасних средстава, посетама 
ноћним клубовима, кладионицама, казинима, итд.4

Потребно је истаћи да, поред просветних власти, важну улогу у 
припреми и примени прописа, којима се у смислу генералне превен-
ције штити безбедност деце и омладине, има Савезно министарство 
за породицу, старије грађане, децу и омладину (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend).5

Образовање за безбедност деце у саобраћају

Образовање у области саобраћајне безбедности и промета налази 
се у надлежности Министарства образовања, културе и науке Репу-
блике Немачке. Осим што је безбедност деце у саобраћају саставни 
део предшколског образовања, постоји законска обавеза едукације 
деце у основним и средњим школама. Предвиђен је минималан број 

3 https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/pdf-files/broschuere-jugensc-
hutz_property_pdf_bereich__rwb_true.pdf

4 https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jump-
To=bgbl102s2730.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl102s2730.pd-
f%27%5D__1620206851188

5 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj
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часова едукације деце из ове области, али није предвиђен и обавезан 
предмет.

Као један од новијих и значајнијих пројеката у овој области може 
се навести Стање безбедности у саобраћају и мобилности у Европи 
(Тhe status of Тraffic Safety and Mobility Education in Europe). Пројекат 
се спроводи од јануара 2019. године и има као примарни циљ побољ-
шање квалитета образовања о безбедности у саобраћају и мобилности 
у Европи, док је као секундарни циљ препознато унапређење међу-
народне заједнице стручњака за образовање о безбедности на путе-
вима успостављањем мрежне Европске платформе за образовање о 
безбедности у саобраћају и мобилности (Schüler gegen Mobbing, нд).6 
Пројекат је показао да образовање о безбедности у саобраћају и мо-
билности није обавезан предмет у већини европских држава, као и 
да се број сати образовања о безбедности на путевима које основци 
похађају увелико разликује широм Европе, па чак и унутар држава. 
Иако је већина европских земаља потписала УНЕЦЕ-ову Конвенцију 
о друмском саобраћају и тиме се обавезала да ће пружити образовање 
о безбедности на путевима у школама на свим нивоима, пресек стања 
образовања о безбедности у саобраћају и мобилности у Европи по-
казује да, осим у Чешкој, Ирској и Немачкој где је едукација о безбед-
ности на путевима доступна на свим нивоима образовања, у пракси 
осталих држава та обавеза није испуњена.7

У циљу пружања усаглашеног саобраћајног образовања на нивоу 
школа, Стална конференција министара образовања савезних по-
крајина утврдила је заједничка основна правила која се односе на са-
држај и квалитет образовања у сфери саобраћаја и промета (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012, 
2012). Према овом документу, донетом 1972. а допуњеном 2012. годи-
не, саобраћајно образовање доводи се у непосредну везу са развојем 
личности деце и оснаживањем њихове улоге у друштву, коришћењем 
здравих видова кретања и саобраћаја, пре свега пешице и бициклом. 
Такође, деца се уче и како да користе јавни превоз, као и да развијају 
вештине за одговорно учешће у моторизованом саобраћају.

6 Тhe status of Тraffic Safety and Mobility Education in Europe. Јануар 2019. Пројекат 
је координисан од стране Европског савета за безбедност транспорта и уз 
подршку Фондације MAPFRE и Flemish Foundation for Traffic Knowledge (VSV).  
www.trafficsafetyeducation.eu. 

7 https://etsc.eu/the-status-of-traffic-safety-and-mobility-education-in-europe/
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Безбедно понашање у саобраћају нарочито наглашава едукацију 
деце како да поступају опрезно и на безбедан начин као пешаци, би-
циклисти, возачи моторних возила и путници, и као корисници јав-
ног превоза. Осим теоријских знања о правилима специфичним за 
саобраћај и саобраћајним прописима, у оквиру практичних садржаја 
едукације деца проширују своје моторичке способности, способност 
опажања и реаговања, развијају флексибилно ситуационо понашање 
и способност предвиђања ризика у друмском саобраћају, уз избега-
вање опасности. Такође, садржаји безбедности у саобраћају обухва-
тају безбедност деце на путу од куће до школе, препознавање ризика 
и суочавање са њима.

Превенција насиља

У свим покрајинама, основним и средњим школама широм Немач-
ке постоји пракса реализације програма борбе против злостављања 
и понашања са елементима вербалног и физичког насиља. Од 2013. 
године спроводи се пројекат „Школа без насиља”8, који представља 
заједнички задатак ученика, наставника, школских педагога и пси-
холога, као и родитеља. Заједно су разрађена правила понашања без 
физичког и вербалног насиља, а у случају кршења правила постоји 
каталог санкција које су прилагођене тежини дела. Занимљиво је да 
је пројекат предвидео радне групе у зависности од природе претњи. 
Тако, у радној групи за насиље путем интернета, ученици уз помоћ 
видео снимака сазнају које опасности могу да се појаве на друштве-
ним мрежама, попут фотографија, филмова или текстуалних порука 
са увредљивом или претећом садржином и како је могуће заштитити 
се од њих. Истовремено, са старијим ученицима се разговара о одго-
варајућим параграфима казненог законодавства и могућим санкција-
ма (Schule am Thekbusch, нд).

Присутни су и бројни ваншколски облици превенције који обу- 
хватају едукацију младих. Непрофитна организација позната као Шко- 
ла против злостављања (Schüler gegen Mobbing, нд) основана је 2006. 
године од стране младих који су у прошлости били жртве насиља, и 
представља ученичку иницијативу која је покренула веома посећену 
веб страницу. Организација се залаже за већу помоћ и саветовање за 
спречавање злостављања жртава у школама, као и за одговарајућу 

8 https://www.schule-am-thekbusch.de/schule-gegen-gewalt.html. 
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подршку државе у превенцији насиља.9 Отварање веб странице је 
омогућило да жртве анонимно запишу своја искуства, као и да се на 
тај начин евидентира велики број ученика који пате од насиља. као 
предуслов за већу помоћ жртвама насиља, више савета родитељима, 
као и државну подршку у образовању о насиљу. Најважнији налази 
из више година искуства у раду ове организације показују колики је 
значај превенције насиља, посебно када су у питању школе. У исто 
време, многе школе показују невољност да следе савете стручњака, па 
су многи други савети на форуму, укључујући и едукативне чланке на 
веб страници о насиљу у школама, веома добра пракса да се непосред-
но допре до жртава насиља међу најмлађом популацијом.

Превенција сексуалног насиља у школама

У септембру 2014. године Савезно министарство за породицу, ста-
рије грађане, децу и омладину представило је општи концепт заштите 
деце и младих од сексуалног насиља. Концепт се заснива на препору-
кама округлог стола „Сексуално злостављање деце” и Акционог пла-
на за 2011. годину за заштиту деце и младих од сексуалног насиља и 
експлоатације.10 Образовне институције у Немачкој имају врло актив-
ну улогу у развоју програма заштите од сексуалног насиља. У оквиру 
заштите деце школског узраста циљ није само спречавање сексуал-
ног злостављања у школи, већ обезбеђивање да школарци као жртве 
сексуалног насиља или напада и на другим местима у школи добију 
корисне информације. При томе се има у виду да деца и адолесценти 
имају најбољу прилику да о овим садржајима уче током школовања. 
Наставници и други педагози у школама имају бројне могућности да 
примете промене код својих ученика, да препознају претње и да им 
пруже подршку. Овде се ради и о тзв. примарној превенцији, тј. мо-
гућности заштите школараца од сексуалног насиља јачањем њиховог 
самопоштовања и едукацијом о злостављању.

Успешно образовање и заштита деце посматрају се као нераски-
диво повезани концепти. Девојчице и дечаци који су доживели сек-
суално или друго насиље изложени су великом ризику од неуспеха у 
школи, због чега се активна заштита деце путем њихове едукације у 
школама сматра императивом. С обзиром на велики значај школа за 

9 http://www.schueler-gegen-mobbing.de/
10 https://www.bmfsfj.de/resource/blob/86314/a1769f1ca087d5bdd683eb72e4b48b2c/

aktionsplan-2011-data.pdf
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заштиту од сексуалног насиља, 2015. године је успостављен Институт 
независног повереника за питања сексуалног злостављања деце.11 Је-
дан од најважнијих резултата у раду овог Института је Независна ис-
трага о сексуалном злостављању деце у Немачкој (Independent Inquiry 
into Child Sexual Abuse in Germany).12 У 2019. години истрага је омо-
гућила развој сета препорука за истражне процесе у институцијама 
система. Ово је, истовремено, омогућило приватним, јавним и недр-
жавним организацијама развој обавезујућих критеријума у истражи-
вању сексуалног злостављања деце у њиховим институцијама, укљу-
чујући и школе.

Заједно са савезним институцијама културе, 2016. године је раз-
вијена Иницијатива „Школе против сексуалног насиља”, која обухвата 
више од 30.000 основних школа у Немачкој, са циљем развоја концепта 
за заштиту од сексуалног насиља. Иницијатива нуди школским упра-
вама, наставницима и образовним стручњацима материјале из науке 
и праксе који су доступни на специјализованом порталу.13 Иниција-
тива је омогућила да се развију практични водичи са информација-
ма о супротстављању сексуалном насиљу у школама, подстицањем 
школских администратора да се професионално баве сложеним и 
емотивним питањем сексуалног злостављања деце. Генерално, не по-
стоји стандардизовани концепт заштите од сексуалног насиља. Сва-
ка школа мора планирати и кренути својим путем до свог концепта 
заштите школе, узимајући у обзир одговарајуће услове у земљи и на 
лицу места. Због тога је циљ ове и других сличних иницијатива и про-
грама да школе развију аутентичне концепте заштите од сексуалног 
насиља, ради ефикасне заштите и помоћи деци и младима, без обзира 
да ли сексуално насиље доживљавају у породици, у школи, у слободно 
време или путем Интернета.

У оквирима ваншколског образовања, у појединим немачким гра-
довима развијене су саветодавне обуке и модули за децу која похађају 
основну школу са циљем да се спречи сексуално злостављање над де-
цом, са следећим садржајима: основно знање о психосексуалном ра- 
звоју деце; шта је сексуално злостављање – разликовање између сек-
суалне претње и сексуалног напада; диференцирање сексуалног зло-
стављања одраслих и сексуалног злостављања деце; превенција сексу-
11 https://www.aufarbeitungskommission.de/english/
12 https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2020/08/

Independent-Inquiry-Child-Sexual-Abuse-Germany.pdf
13 www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de. 
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алног напада; психотерапеутске мере за жртве, нападаче и родитеље 
(Geschäftsstelle des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, нд).

Прва помоћ и заштита

Средином деведесетих година Црвени крст младих Немачке почео је 
оснивати такозване школске медицинске службе у средњим школама. 
Данас је више од 15.000 школа укључено у активности школске меди-
цинске службе. Овај вид заштите представља подршку сигурности на 
школским и спортским приредбама и манифестацијама, на излетима 
и у оквиру текућих образовних активности и представља помоћ ра- 
зредним старешинама у хитним случајевима (Deutsches Rotes Kreuz, 
2016).

Школска медицинска служба организује свој рад у виду добровољ-
не радне групе или кроз изборне активности у оквиру изборног пред-
мета. На редовним сусретима припадници службе продубљују и про-
ширују своје знање о пружању прве помоћи и спречавању несрећа, 
путем постера или на други начин популаризују овај вид заштите, 
одржавају квалитетно стање медицинске собе и медицинске опреме. 
Издашну помоћ у организацији и раду службе пружа Црвени крст 
младих, укључујући и стручну помоћ у свим теоријским и практич-
ним аспектима обуке. Сви ученици од петог разреда могу постати ак-
тивни чланови школске медицинске службе. Предуслов је да успешно 
заврше курс прве помоћи који држе наставници и које је Црвени крст 
претходно обучавао као инструкторе прве помоћи.

Осим што се обучавају да пруже прву помоћ, код деце се развија 
осећај емпатије и спремност за помоћ другима у заједници. На овај 
начин школска медицинска служба такође доприноси интензивној 
промоцији „кључних компетенција”, као што су осећај одговорности, 
способност суочавања са конфликтом и толеранција, а самим тим и 
лична компетенција ученика, у складу са превентивним концептом 
дефинисаним у Закону о добробити деце и омладине Немачке. Речју, 
рад ове службе оријентисан је на изградњу пожељног система вредно-
сти код деце и примену стеченог и наученог у пракси.
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Заштита од пожара

Образовање у области заштите од пожара у Немачкој започиње 
још у предшколским установама, а наставља се у школама. У школама 
је присутна пракса едукације коју спроводе професионалци, тј. ватро-
гасци, којом приликом се у присуству ученика симулирају вежбе за-
штите од пожара у школским условима. Упоредо са тим, организују 
се посете деце ватрогасним јединицама и показне вежбе. Циљ едука-
ције је да деца препознају потенцијалне опасности и узроке пожара, 
као и како избећи пожар. У оквиру теоријских и практичних садржаја 
деца се уче како брзо да реагују у случају настанка пожара. Нагласак 
је на спречавању пожара, тј. избегавању непажње која може довести 
до пожара и начинима његовог спречавања, а ако се нешто деси – на-
чинима правилног понашања. Важан сегмент образовања у овој об-
ласти је комуникација и упозоравање других на опасност настанка и 
ширења пожара, позивањем броја 112, са детаљним информацијама о 
ванредним ситуацијама. Осим тога, важне теме су мере реаговања и 
напуштања зграде, као и друге ситуационе мере у зависности од ме-
ста настанка пожара („Brandschutzerziehung”, 2020). Почетком сваке 
школске године симулира се ванредна ситуација настанка пожара ак-
тивирањем лажног аларма за пожар, како би ученици у хитним слу-
чајевима препознали знак упозорења сирене и понашали се исправ-
но. Затим се ученици окупљају на унапред одређеном зборном месту.

Важан сегмент едукације школске деце су посете ватрогасним ста-
ницама. Јавни догађаји и манифестације у којима учествују ватрога-
сне јединице или омладинске ватрогасне бригаде нису део обавезне 
едукације и обуке у области противпожарне заштите, осим у мери у 
којој се стичу вештине из превентивне заштите од пожара. Међутим, 
сматра се да одређене показне вежбе могу бити врло поучне за децу, 
утицати на развој позитивних ставова и хуманости код деце, уз мо-
гућност испробавања ватрогасне опреме, нарочито личне заштитне 
опреме ватрогасних служби, што све заједно помаже деци да умање 
страх и понашају се, колико је могуће, контролисано у ванредним си-
туацијама изазваним пожаром.

Зависност од психоактивних супстанци

Образовање у области превенције зависности налази се у надлеж-
ности покрајинских власти. У немачким школама је још деведесе-
тих година прошлог века препозната улога наставника у дугорочном, 
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континуираном и одрживом спречавању болести зависности међу 
ученицима. Наведено је дошло до изражаја у програмима14 који, по-
ред родитеља и законских старатеља, предвиђају кључну улогу на-
ставника у промовисању заштитних фактора и јачању сензибилитета 
деце на факторе ризика зависности (Bayern.Recht, нд). Већина про-
грама путем радионица или приликом презентације регионалних са-
ветовалишта на лицу места и уз подршку спољних експерата пружа 
значајну подршку превенцији зависности у школама, на пример у 
оквиру предавања која се организују за родитеље, екскурзија и посета 
центрима за одвикавање од болести зависности, пројеката и сл. Тако 
је још 1991. године Баварско министарство за образовање и култу-
ру издало Саопштење о превенцији зависности у баварским школа-
ма, којим се улога школа у превенцији болести зависности подиже на 
ниво школског задатка. У том контексту дефинисани су: принципи и 
циљеви превенције зависности младих у школском узрасту; службе-
ник за спречавање зависности; сарадња са законским старатељима; те 
ученичка одговорност.15

Министарство за образовање Северне Рајне (Вестфалија) осми- 
слило је програме обуке у које су укључени наставници свих школа у 
земљи у рад на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци. 
Захваљујући програму, многи наставници настоје да се у школама 
стекне реална слика о манифестацијама и развојним условима ови- 
сничког понашања, да озбиљно схвате питања забринутости и про-
блеме својих ученика, да буду свесни сопствене улоге, као и да осми- 
сле часове и живот у школи у складу са аспектима промоције здравља 
(Bildungsland NRW, нд). Превенција зависности у већини немачких 
покрајина претпоставља холистички приступ усредсређен на узроке 
зависности, социјалне и индивидуалне услове за зависничко пона-
шање и указује на везу између зависности и конфликтних ситуација 
(BildungsServer, 2019).

14 Већина програма подржава стицање знања о психоактивним супстанцама и 
болестима зависности као холистичког приступа образовању младих. Sucht-
prävention an den bayerischen Schulen, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmin-
isteriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 2. September 1991 Az.: 
VI/8 – S 4363/3 – 8/107 218, geändert durch Bekanntmachung vom 23. Mai 1996 
(KWMBl I S. 214).

15 https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/KmBek%20Suchtpr%-
C3%A4vention.pdf
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Безбедна употреба нових медија

Званични документи и националне стратегије, који имају важну 
улогу у контексту безбедне употребе нових медија, представљени су у 
оквиру Платформе националних политика (National Policies Platform): 

1. Закон о заштити младих16 (Jugendschutzgesetz, JuSchG, 2002) 
представља правни основ за заштиту деце и адолесцената од 
било каквог оштећења менталног, психолошког и физичког 
благостања. Он предвиђа старосну границу за јавне пројекције 
филмова, као и за медије са филмовима и игрицама.

2. Државни уговор о заштити достојанства у медијима 
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, JMStV)17 представља општи прав-
ни основ за заштиту младих у вези са радијом, ТВ-ом и интерне-
том. Он предвиђа када и како се одређени медијски садржај може 
емитовати или на други начин дистрибуирати. Циљ је заштитити 
децу и адолесценте од садржаја у електронским информативним 
или комуникацијским медијима који ометају или угрожавају њи-
хов развој или образовање. Поред тога, пружа заштиту од садржаја 
у електронским информативним или комуникацијским медијима 
који крше њихово људско достојанство или било које друге правне 
интересе заштићене кривичним закоником.

МЕДИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛАМА

Кључни документи у вези са медијским образовањем у школама су:
• Оријентациони оквир за медијско образовање у школама (Orientie-

rungsrahmen für eine Medienerziehung in der Schule), из 1995. године18;
• Препорука са Министарске конференције о образовању и кул-

тури: Медијско образовање у школама (Medienbildung in der 
Schule), из 2012. године, осмишљена тако да медијско образовање 
постане саставни део обавезног школског програма и да школа-
ма и наставницима пружи смернице о медијском образовању19.

16 https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jump-
To=bgbl102s2730.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl102s2730.pd-
f%27%5D__1620206851188

17 https://www.kjmonline.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_
Staatsvertraege/JMStV_geaend._durch_19._RAEStV.pdf

18 http://www.blk-bonn.de/papers/heft44.pdf.
19 h t t p s : / / w w w. k m k . o r g / f i l e a d m i n / D a t e i e n / v e r o e f f e n t l i c h u n g e n _

beschluesse/2012/2012_03_08_Medienbildung.pdf
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На регионалном нивоу, Државни институт за школу и медије 
„Берлин-Бранденбург” издао је Приручник о сајбер-злостављању 
(Cybermobbing ist nicht cool)20. Приручник садржи препоручене мере за 
спречавање и решавање инцидената у вези са злостављањем. Тзв. Се-
натска управа за правду, заштиту потрошача и антидискриминацију 
у Берлину промовише интерактивне радионице у школама о томе 
како управљати подацима на мрежи и о сајбер-злостављању.

На савезном нивоу, промовисање медијске писмености и безбед-
ности на мрежи присутно је у разним видовима. Између 2009. и 2015.
године, од стране Савезног министарства правде и заштите потро-
шача, реализован је пројекат „Пази на своју мрежу” (Watchyourweb).21 
Пројекат је младим људима пружио информације о сигурности на 
друштвеним мрежама, интернетским преварама, сигурности мобил-
них телефона, заштити података, правима потрошача и ауторским 
правима на Интернету. Између осталог, направљена је „паметна” 
апликација како би се подигла свест код младих корисника о забав-
ном начину безбедног коришћења интернета. Такође, израђен је „еду-
кативни пакет” са материјалом који млади људи могу да користе за 
припрему и одржавање сопствених радионица и активности на тему 
безбедности на мрежи, заштите података и ауторских права.

Када је реч о јачању свести о ризицима путем нових медија, запа-
жена је улога Савезног ревизорског одбора за медије који штете ма-
лолетницима, као независног врховног савезног органа који је пове-
зан са Федералним министарством за породицу, старије особе, жене и 
омладину. Одбор проверава да ли је медијски садржај штетан за мла-
де или не. Такође, одговоран је за промоцију медијског образовања и 
медијске свести и саветовање чланова јавности о питањима заштите 
младих од штетних медија.

У сарадњи са приватним сектором, 2012. године реализована је 
Иницијатива Савезне владе, Online safety (Sicheronlinegehen), која по-
маже деци у безбедном коришћењу интернета. Савезна влада води и 
разне пројекте у циљу помоћи деци у безбедном одрастању током ко-
ришћења медија. Између осталог, Влада је подржала кампању Саве-
та Европе „Без говора мржње” (No Hate Speach). Овом кампањом у 
Немачкој управља организација New German Media Professionals (Neue 
Deutsche Medien macher). Циљ кампање је да се ојача ангажман цивилног 
20 https://www.gew-berlin.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/be/Schule/Cyber-

Mobbing-ist-nicht-cool-2017.pdf
21 http://www.watchyourweb.de/
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друштва против мржње на интернету, пружањем стратегије комуни-
кације и најбоље праксе које могу да користе као водич када се баве 
говором мржње. Између осталог, ова организација је, заједно са Др-
жавном агенцијом за медије у Северној Рајни–Вестфалији, обучила 
тренере за бављење мржњом на мрежи.22

Можемо закључити да је систем образовања за безбедност у Не-
мачкој структуриран тако да се на нивоу основног образовања изу-
чавају садржаји који омогућавају развој базичног разумевања, ве- 
штина и способности за препознавање и суочавање са безбедносним 
ризицима са којима се сусреће овај део школске популације. У окви-
ру средњошколског нивоа образовања, образовни циљеви су усред-
сређени ка развоју интелектуалних, емоционалних и физичких прет-
поставки од значаја за самосталност у доношењу одлука у разним си-
туацијама, а посебно компетенција за лично, друштвено и политички 
одговорно понашање.

Осим јединствених нормативних оквира, концепата и смерница 
којима се уређује заштита деце и младих од разних облика претњи на 
нивоу савезне државе, не постоји јединствена пракса образовања за 
безбедност с обзиром на широке надлежности савезних покрајина у 
области система образовања. У складу са тим, претежни садржаји из 
области безбедности заступљени су као факултативни облици едука-
ције, и то из области: саобраћајне безбедносне културе, превенције 
сексуалног насиља, прве помоћи и заштите, заштите од вршњачког 
насиља, превенције злоупотребе психоактивних супстанци, заштите 
од пожара и безбедне употребе медија.

У Немачкој је изражена пракса да се генерално следе декларације, 
препоруке и стандарди надлежних институција Европске уније који-
ма се утиче на позитивну социо-психолошку климу одрастања мла-
дих и тиме унапређује генерална превенција од свих облика угрожа-
вања. У том смислу, садржаји из области саобраћајне безбедносне 
културе, превенције насиља у школама и злоупотребе психоактивних 
супстанци, као и безбедне употребе медија, који се изучавају у немач-
ким школама представљају добру и узорну праксу за друге европске 
земље у тежњи да се идеја безбедне Уније укорени и у систему образо-
вања на јединственом европском простору и тржишту.

22 https://neuemedienmacher.de/no-hate-speech-movement
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2. Република Аустрија

У Аустрији се школски систем налази у надлежности Mинистар-
ства образовања, науке и истраживања, које је на савезном нивоу. За- 
коном о реформи образовања (Bildungsreformgesetz), из 2017. годи-
не, извршена је темељна реорганизација школске управе.23 Почев од 
2019. године, надлежност су преузели одбори за образовање који 
представљају заједнички ауторитет федерације и покрајина.24 Сваки 
покрајински ниво (савезне провинције) има успостављене образовне 
регије, као подружнице одбора за образовање.25 Регија образовања је 
регионална координациона платформа и контролна јединица за са-
радњу свих актера у образовном систему. Школама се, такође, даје мо-
гућност да дају допринос изградњи функционалног образовног окру-
жења у својој зони одговорности. Савезно министарство образовања, 
науке и истраживања развија курикулуме за све нивое образовања.26

Интересантно је да се приватне школе у Аустрији, које пружају 
основно и средње образовање, воде првенствено под покровитељ-
ством Римокатоличке цркве, и као такве чине 10% укупног броја 
аустријских школа и наставника. Шири контекст образовања за бе- 
збедност у аустријском школском систему чине следећи принципи које 
је донело надлежно Министарство: Промоција здравља; Интеркулту-
рално образовање; Образовање о читању; Медијско образовање; Поли-
тичко образовање; Рефлективно родно образовање и једнакост; Сексу-
ално образовање; Еколошко образовање; Образовање о безбедности на 
путевима; Економско образовање и образовање потрошача.27

Најважнији садржаји који се изучавају путем формалних и нефор-
малних облика едукације, а могу се довести у везу са образовањем за 
безбедност, су следећи: саобраћајна безбедносна култура, прва помоћ 
и заштита, заштита од пожара, превенција сексуалног и вршњачког 
насиља, информатичка безбедност младих и медијска писменост, те 
еколошко образовање.

23 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_138/BG-
BLA_2017_I_138.pdfsig

24 https://www.bmbwf.gv.at/en/Topics/school/krp/2017_ed_ref.html
25 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-

governance-1_en
26 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html
27 https://www.bmbwf.gv.at/en/Topics/school/ev_sl/tp.html
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Образовање у области безбедности деце у саобраћају

Образовање о безбедности деце у саобраћају налази се у надлеж-
ности Савезног министарства образовања, науке и истраживања. У 
Аустрији је саобраћајно образовање за децу у предшколском узра-
сту, као и у основним и средњим школама обавезно. За разлику од 
средњошколског образовања, саобраћајно образовање се у основ-
ним школама предаје као обавезан предмет у прва четири разреда, 
а у специјалним школама та обавеза се односи и на 5. разред. Учени-
ци основних школа се едукују за опасности у области друмског сао- 
браћаја у фонду од по 10 сати, а у специјалним школама по 8 сати 
сваке школске године (Bundesministerium, Bildung, Wissenschaft, und 
Forschung, 2019).

Основна знања која деца стичу у области безбедности саобраћаја 
односе се на ризике у друмском саобраћају и начине њиховог спре-
чавања. Велики број партнера изван образовног система нуди подр- 
шку за сарадњу надлежним установима, с обзиром на то да је безбед-
ност деце и младих друштвено и политички релевантна. Тако је бе- 
збедност аустријске деце на путевима била део пројекта „Стање едука-
ције о безбедности у саобраћају и мобилности у Европи” (Тhe status of 
Тraffic Safety and Mobility Education in Europe), финансираног од стра-
не Европског савета за безбедност транспорта 2019. године, који је 
обухватио 36 европских земаља. Пројекат је имао за циљ да омогући 
увид у системе основног и средњошколског образовања земаља који 
се сматрају битним делом интегрисаног приступа безбедности на пу-
тевима. Извештај показује да у већини европских земаља саобраћајна 
безбедност није обавезан предмет у школском систему образовања, 
упркос црним статистикама страдања деце у саобраћају широм Ев-
ропе.28 Пројекат је омогућио да се побољша квалитет образовања за 
безбедност у саобраћају у Европи пружањем учесницима образовног 
процеса релевантних информација, алата и ресурса, као и препору-
ка доносиоцима одлука о политичким мерама којима се унапређује 
безбедност у саобраћају посредством образовног система и мобил-
ности.29 
28 https://www.sicurstrada.it/Risorse/The%20Status%20of%20Traffic%20Safety%20

and%20Mobility%20Education%20in%20Europe.pdf
29 Тhe status of Тraffic Safety and Mobility Education in Europe. Јануар 2019. Пројекат 

је координисан од стране Европског савета за безбедност транспорта и уз 
подршку Фондације MAPFRE и Flemish Foundation for Traffic Knowledge (VSV).  
www.trafficsafetyeducation.eu.
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Прва помоћ и заштита

Током школовања ученици имају прилику да стекну знања и ве- 
штине који служе њиховој сопственој сигурности или им омогућавају 
да помажу другима. 

Садржаји из области прве помоћи интегрисани су у аустријске на-
ставне програме и предмете на нивоу основног образовања, у окви-
ру наставних садржаја из биологије и животне средине, хемије, ве- 
жбања и спорта, те здравственог образовања. Фокус предавања је на 
вежбању и понављању, као и на раду у малим групама (познате у ос-
новним школама као „здравствени тимови” или „тимови за помоћ”) 
(Bundesministerium, Bildung, Wissenschaft, und Forschung, 2018).

У аустријским школама је 2006. године покренут пилот пројекат 
са циљем увођења обавезне обуке из прве помоћи у целој земљи за 
све ученике основних школа. Резултати истраживања су показали да 
су у 75% школа курсеви прве помоћи били одржани пре започињања 
пројекта. Као главни разлози за одсуство курсева наведени су недо-
статак обучених инструктора и одговарајућих материјала за обуку, 
могуће организационе препреке пре почетка пројекта, као и страх 
учесника од потенцијалне незаинтересованости ученика. Закључак је 
да оцењене школе имају значајно искуство у обуци за пружање прве 
помоћи, па се преостале препреке тичу недостатка потребних ресур-
са и одговарајућих организационих структура.30

Заштита од пожара

Имајући у виду да су деца због незнања често виновници пожа-
ра, као и да потцењују ову врсту опасности, у појединим аустријским 
регионима, као што је пракса и у Немачкој, развијена је пракса да до-
бровољна ватрогасна друштва активно раде на превентивном раду у 
предшколским установама и у основним школама. У едукацији о за-
штити од пожара деца се на креативан и мање официјелан начин упо-
знају са темом опасности од пожара. Посете ватрогасаца основним 
школама су учестале (Freiwillige Feuerwehr hof am Leithaberge, 2016).

30 https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(06)00493-X/fulltext
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Превенција насиља у школама

Садржаји из области превенције насиља у аустријским школама 
уче се у оквиру ваннаставних активности. Тако је Институт за пре-
венцију насиља и културу одрастања (Institut für Gewaltprävention 
und Beziehungskultur, нд) носилац иницијативе: „Школе решавају зло-
стављање” (Schulen lösen Mobbing).31 Овај циљ постиже се применом 
следећих најважнијих начела:

• ‘NO BLAME’ приступ – приступ без кривице, са циљем да се 
имплементира у образовну установу кроз даљу обуку;

• Организовање превенције злостављања са свим ученицима 
школе у склопу радионица, тако да се може поступати компе-
тентно у случају злостављања међу ученицима, пружити учени-
цима, наставницима и родитељима сигурност, створити здрава 
клима за живот у образовном окружењу, чак и у случају малтре-
тирања, и оживети емпатија позитивна групна динамика.

Фонд здраве Аустрије (Fonds Gesundes Österreich, нд) је иницијатива 
која финансира пројектне активности на пољу примарне превенције 
засноване на свеобухватном концепту здравља. Стратешки циљеви 
Фонда су:

1. промоција психосоцијалног здравља и добробити школске деце;
2. смањење (сајбер) злостављања у аустријским школама;
3. промоција младих у образовном процесу са циљем смањења 

стопе напуштања школе.

Бројне друге иницијативе имале су за исход богату грађу и доку-
ментацију, међу којима издвајамо: 

„Превенција насиља у школама: Развој личности и социјално 
учење” (Gewaltprävention an Schulen Persönlichkeitsbildung und soziales 
Lernen), из 2009. године.32

„Малтретирање у школи: Водич за школску заједницу у суочавању 
са насиљем” (Mobbing an Schulen: Ein Leitfaden für die Schulgemeinschaft 
im Umgang mit Mobbing), из 2018. године.33

31 http://www.schulen-lösen-mobbing.at/schulen-loesen-mobbing.html#c37
32 ht tp : / / w w w. o e z e p s . a t / w p - c ont e nt / up l o a d s / 2 0 1 1 / 0 7 / O n l i n e v e r s i on _

Gewaltpraevention.pdf
33 https://wohlfuehlzone-schule.at/sites/wohlfuehlzone-schule.at/files/2019-10/NEU-2_

Leitfaden_Mobbing_A4_BF8.pdf
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Суштина наведених и других иницијатива у спречавању насиља у 
школама заснива се на следећим битним претпоставкама:

Насиље и превенција злостављања са ниским прагом толеранције 
као промовисање психосоцијалног здравља у школском окружењу;

Промоција емоционалних и социјалних вештина у односу на ја-
чање личности деце и адолесцената, јачање емпатије и могућности 
промене перспективе, промоција просоцијалног понашања у група-
ма, развој културе споразумевања и могуће прилагођавање наставних 
поставки;

Превенција злостављања подизањем свести о облицима насиља, 
изградњом заједничког разумевања непожељног, штетног понашања. 
Као резултат, могу се применити превентивне мере засноване на по-
стојећим приступима који су усмерене на школске ресурсе, а који ду-
горочно могу спречити или ублажити манифестације насиља.

Информатичка безбедност младих

Најважнији документ у области информатичке безбедности је На-
ционална стратегија безбедности информационо-комуникационих 
технологија (Nationale IKT-Sicherheitsstrategie Österreich), донета 2012. 
године (Bundesministerium, Bildung, Wissenschaft, und Forschung, нд).34 
Образовање и истраживање су основни услови за успешно спро-
вођење ове стратегије у сајбер простору. У том контексту се скреће 
пажња на два кључна питања: обука у области сигурности инфор-
мационо-комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ) и ме-
дијске писмености, као и национална компетенција за безбедност у 
ИКТ у настави и истраживању.

Као најважнији стратешки циљ и меру, у складу са Стратегијом, из- 
двајамо Едукацију о ИКТ простору, информационо-комуникацио-
но-технолошку безбедност и медијске компетенције у раним школ-
ским разредима. Сигурност у коришћењу ИКТ-а мора бити у већој 
мери укључена у школске програме и свакодневне наставне праксе од 
основне школе па надаље. Сматра се да безбедна употреба савреме-
них медија није само у интересу грађана, већ је и основа за заштиту 
националне ИКТ инфраструктуре.

У складу са Стратегијом, употреба ИКТ-а и нових медија, као и 
информациона безбедност, постају саставни део наставних планова 
и програма свих нивоа школовања. Истовремено, ова питања пред-
34 https://www.kiras.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/IKT_Sicherheitsstrategie.pdf
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стављају садржај обавезних предмета у циљу побољшања медијских 
вештина у свим областима. Будући да деца комуницирају путем но-
вих медија у врло раном узрасту, ово питање мора се на одговарајући 
начин решити чак и на нивоу основне школе. У наведеном смислу, 
препоручује се увођење наставних програма фокусираних на ИКТ-у 
у одређене врсте школа (упоредиво са спортским, музичким или ИКТ 
средњим школама).

Други важан документ који се бави заштитом безбедности деце 
у сајбер простору је Аустријска стратегија кибернетске сигурности 
(Österreichische Strategie für Cyber Sicherheit), коју је донело Федерално 
министарство унутрашњих послова 2013. године (Bundesministerium 
für inneres).35 Стратегија садржи релевантне циљеве и мере образо-
вања, међу којима је подизање свести и обука. У складу са докумен-
том, сензибилизацијом свих циљних група повећава се потребна 
свест и пажња за кибернетску сигурност и утиче на одговорно ко-
ришћење информација и ИКТ-а у целини. Значајан и адекватан ниво 
компетенција за информатичке технологије треба да се обезбеди ин-
тензивирањем обуке у области кибернетске сигурности и медијске 
писмености у школама и другим образовним установама, као и ра- 
звојем националних компетенција за кибернетску сигурност у оквиру 
система обуке. У складу са Стратегијом, питања безбедности ИКТ-а и 
сајбер-безбедности требало би да постану саставни део модела „диги-
талне писмености” – прилагођене наставном плану и програму сваке 
школе – како би се створила свест о безбедносним питањима и помо- 
гло деци да безбедно користе ИКТ и нове медије.

Будући да се школе у Аустрији суочавају са изазовима примене и 
операционализације поменутих стратешких докумената кроз настав-
ни процес, у наставку ћемо се осврнути на неколико иницијатива чија 
је реализација у току.

Медијска писменост и безбедност на мрежи кроз 
формално образовање

Аустријска иницијатива за медијску компетенцију „Безбеднији ин-
тернет” (Die österreichische Medienkompetenz-Initiative Saferinternet.at) 
нуди наставне материјале и уређивачке текстове у области медијског 

35 https://www.bmi.gv.at/504/files/130416_strategie_cybersicherheit_WEB.pdf
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образовања.36 Будући да је од 2018. године дигитално основно обра-
зовање обавезни предмет на нивоу средњошколског образовања, ро-
дитељи могу бити сигурни да ће њихова деца у школи доћи у контакт 
са темама „Безбеднији интернет”. У року од четири године, и два до 
четири сата недељно, ученици стичу вештине из укупно осам области 
дигиталног основног образовања. 

Наведеном треба додати Општи правилник, који је потекао у 
оквиру исте иницијативе и садржи образовне принципе у медијском 
образовању37, дефинише педагошке, дидактичке и остале принципе 
за безбедну употребу медија у школском окружењу. Правилник је на-
мењен школским властима, наставницима, ученицима и родитељима, 
а његов садржај чине функције медија, облици коришћења у разним 
областима, улога појединца, као и друштвени утицај медија. Медијска 
дидактика покрива функције и ефекте медија у процесима наставе и 
учења, коришћењу аудио-визуелних медија и њиховој улози као на-
ставног материјала и оруђа за постизање специфичних циљева (обра-
зовање путем медија).

Јачање свести о ризицима у новим медијима

У Аустрији су спроведене бројне студије у области сајбер мобинга 
као распрострањене форме насилничког понашања, које је инкрими-
нисано и као кривично дело од 1. јануара 2016. године.38 

Информације о сајбер мобингу могу се наћи на разним национал-
ним мрежним платформама. Веб страна Cyberbullying39 пружа широк 
спектар информација о сајбер мобингу за ученике помоћу нових 
медија, уз подршку Федералног министарства образовања, науке и 
истраживања. Платформа Helpline40 је интересантна зато што пружа по- 
дршку младим жртвама сајбер мобинга. Најзад, Stopline41 је платфор-
ма коју је успоставила Аустријска интернет индустрија (ISPA) 1999. 
године за извештавање о криминалу посредством Интернета, на коју 
се могу обратити сви корисници интернета. Свака од ових платформи 

36 https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/informations-und-material-
boerse-zur-medienerziehung/

37 Grundsatzerlass: Unterrichtsprinzip Medienerziehung.
38 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/inipro/cybermobbing.html
39 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/inipro/cybermobbing.html
40 https://www.rataufdraht.at/
41 https://www.ispa.at/ueber-ispa/netzwerk/stopline
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има контакт за ученике и/или наставнике и родитеље. Такође, у окви-
ру школске психологије као саветодавне праксе обезбеђена је еду-
кација на тему насиља и мобинга у новим медијима (Cyberbullying: 
Gewaltund Mobbing mit neuen Medien).42

Корисно је споменути и Водич за превенцију сајбер мобинга у школ-
ству: Преглед и препоруке (Leitfäden zur Prävention von Cybermobbing 
im Schulbereich: Überblick und Empfehlungen) – приручник који је изра-
дила радна група у оквиру активности COST ISO801 на тему сајбер 
мобинга.43

Еколошко образовање за одрживи развој

Еколошко образовање је, такође, усвојено као наставни принцип у 
аустријском школском систему од 1979. године, са циљем да се про-
мовише спремност и компетентност да ученици активно помогну у 
обликовању околине. Основни еколошки појам у овом случају обу- 
хвата, поред природног, и културно, техничко и друштвено окру-
жење. Принципи наставе доприносе остваривању оних образовних 
задатака школе који, пре свега, захтевају интеракцију неколико пред-
мета (политичко образовање и култура, образовање у области без-
бедности саобраћаја и мобилности и економско образовање).

Основна уредба о еколошком образовању за одрживи развој 
(Grundsatzerlass Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung) је последњи 
пут ревидирана 2014. године и чини основу за све активности у обла-
сти еколошког образовања младих.44 Основна уредба прописује еко-
лошко образовање као обавезно на свим нивоима школовања. 

Може се закључити да Аустрија путем стратешких и легислатив-
них оквира подстиче низ школских (институционалних) и ваншкол-
ских иницијатива за интегрисање садржаја образовања за безбедност 
у наставне планове и програме основних и средњих школа. При томе, 
садржаји као што су безбедност и мобилност у саобраћају, медијска 
писменост и безбедност и еколошко образовање заузимају важно ме-
сто у формалном образовању, било као посебни програмски садржаји 
или у оквиру других наставних предмета.

42 https://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing/cyberbullying/
43 https://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/persoenlichkeit_gemeinschaft/

cost-cybermobbing-web-01.pdf
44 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/prinz/umweltbildung.html
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У аустријском систему образовања за безбедност широко је при-
сутна пракса интегрисања савремене технологије, мултимедија и 
практично оријентисаних принципа у школске курикулуме. Уз помоћ 
Интернета премошћује се јаз у приступу образовању између урбаних 
и сеоских школа. Посебно пословно окружење подстиче практичну 
примену информационе технологије у наставном процесу у име оп-
тималног преласка ученика из школске у будућу професионалну ка-
ријеру. Иако се такве иницијативе тренутно координирају и покрећу 
преко централних власти савезне и покрајинске владе, покрет ка ау-
тономији школа све шире је прихваћен. Ово се посебно односи на тех-
ничке и стручне школе, на којима је посебно велики притисак да се 
прилагоде условима који се брзо мењају. 

Закључак

Образовање за безбедност добија све значајније место у систему 
формалног и неформалног образовања школске популације Републи-
ке Немачке и Републике Аустрије. То се може закључити, пре свега, из 
чињенице да у многим стратешким документима и политикама, али 
и законским прописима који уређују безбедност деце у саобраћају, 
кибернетску сигурност, медијску писменост, превенцију зависности, 
вршњачког насиља итд, питање безбедности деце заузима високо ме-
сто међу приоритетима образовног система и креирања безбедног 
окружења за развој неопходних компетенција ученичке популације, 
као и наставног особља у школама.

У Немачкој је евидентна пракса да се безбедност школске деце 
успоставља путем генералне превенције, због чега, поред просветних 
власти, важну улогу у креирању стратегија и прописа којима се утиче 
на политику и садржаје образовања за безбедност имају разна мини-
старства, државне и друге институције. То је видљиво и донекле ра- 
зумљиво када су у питању веома разуђени законски прописи којима 
се уређује безбедност као коњунктурна политика и пракса, што има 
утицаја и на образовање за безбедност. Речју, далеко од тога да се ради 
о једној заокруженој политици или систему образовања за безбед-
ност, посебно на нивоу федералне државе. 

Како ствари тренутно стоје, Аустрија је на путу да успостави ура- 
внотеженији баланс између надлежности федералних и регионалних 
власти успостављањем хибридних облика организације система 
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образовања прилагођеног потребама крајњих корисника, али и уз по-
штовање дефинисаних стратешких циљева и прописаних секторских 
политика, уз обавезан утицај који на њих имају потребе, захтеви и 
добра пракса на провинцијском, тј. локалном нивоу система образо-
вања. 

У реализацији наведених циљева, поред надлежних министар-
става, мобилисани су релевантни субјекти и организације цивилног 
друштва, у зависности од природе проблема: институти, невладине 
организације, локалне службе и делатности, медији, саветодавне гру-
пе и др. Већина ових субјеката спроводи континуиране програме и 
радионице у циљу припреме и обучавања деце школског узраста за 
препознавање, спречавање и одговор на ризике у њиховом рутин-
ском окружењу. Бројни програми и кампање, који се у том смислу 
реализују, обухватају, поред потенцијалних жртава, и едукацију еду-
катора, пре свега наставног особља, али и родитеља, васпитача и свих 
оних који имају могућност да заједничким радом допринесу како без-
беднијем школском окружењу тако и развоју појединца, почев од најм-
лађег узраста, у складу са безбедносним изазовима који их окружују. 

Нешто повећана аутономија у аустријском образовном систему 
у односу на немачко школство омогућава не само флексибилније и 
ефикасније прилагођавање захтевима будућности, већ и проширено 
и диверзификовано тржиште идеја, промовишући ону врсту здраве 
конкуренције која ће унапредити аустријску образовну, а тиме и еко-
номску и културну позицију у ширем региону. У том смислу, образо-
вање за безбедност у што ранијем узрасту и на холистичким основама 
ствара неопходне претпоставке за јачање комплексних компетенција, 
знања и вештина у исто тако комплексном и ризичном окружењу. 

Евидентно је да обе земље следе, али на тај начин и утичу на текуће 
иницијативе ЕУ за координацију кључних активности образовних 
политика држава чланица и њихову оптималну преносивост унутар 
европског образовног простора и тржишта. 
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2. ПРИКАЗ ОБРАЗОВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ И БИВШИМ 

СОВЈЕТСКИМ РЕПУБЛИКАМА

Кристина Радојевић1

ОБРАЗОВНИ И ВАСПИТНИ САДРЖАЈИ 
КОЈИ СЕ БАВЕ ТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ 

У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

Сажетак: У овом раду приказани су подаци везани за образовне и васпитне садржаје 
који се баве темом безбедности у систему основног и средњег образовања у Руској Фе-
дерацији. У раду је дат преглед следећих елемената: нормативни и стратешки оквир који 
уређује област образовања и васпитања и друге области друштвеног живота, а који се 
односи на савремене изазове, ризике и претње; анализа наставних планова и садржаја 
који се односе на безбедност, а који се реализују кроз обавезне и изборне предмете и 
ваннаставне активности; акредитовани програми и обуке/тренинзи за безбедност деце и 
младих који се спроводе изван образовног система; могућности примене нових техноло-
гија, онлајн учења, друштвених мрежа и сл. за креирање различитих програма за децу и 
младе; дати су примери нациoналних пројеката подржаних од стране ЕУ и других међу-
народних организација у којима је тема безбедност деце и младих; и дат је преглед мо-
гућности за укључивање младих у процес креирања и спровођења различитих програма 
и активности.
Кључне речи: Руска Федерација, безбедносна култура, безбедност, образовање, млади

Увод

У Руској Федерацији постоје следећи нивои образовања (Закон об 
образовании РФ, 2020): предшколско образовање, опште образовање 
(основно, средње, потпуно средње, додатно), професионално образо-
вање (почетно, средње, више, додатно).

1 Др Кристина Радојевић, доцент на Пројектовању и планирању у менаџменту, 
kristina_radojevic@fb.bg.ac.rs
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Предшколско образовање је предвиђено за децу до 7 година старости. 
Основно опште образовање траје 4 године (од I до IV разреда). Средње 
опште образовање траје 5 година (од V до IX разреда) (https://fgos.ru). 

После IX разреда ученик има право да настави образовање у иза- 
браној средњој-специјалној школи. Лицеји су један од видова 
средњих школа. То је професионално оријентисана школа са детаљ-
ним изучавањем предмета са оријентацијом на будућу професију. Ли-
цеј има пре свега технички профил. Битна разлика између лицеја и 
гимназије састоји се у начину обуке – у лицеју пракса има приоритет. 
Гимназије и гимназијски разреди у општеобразовним школама пре 
свега су друштвеног смера. Међутим, постоје и гимназије са матема-
тичким, биолошким усмерењем. Гимназија даје јака, продубљена тео-
ретска знања и припрема ученике за упис на високообразовну уста-
нову. Што се тиче допунског образовања деце, у Русији се организују 
дечији техно-паркови. Техно-паркови представљају места где се деца, 
ђаци и студенти могу упознавати са најновијим достигнућима из об-
ласти науке и технике (Васиљев, 2017).

Фокус овог рада је да се истраже васпитно-образовни садржаји 
који обухватају теме безбедности у образовном систему Руске Феде-
рације. Овако одређен фокус има за циљ да анализира знања и вешти-
не које ученици треба да усвоје у току образовања, а које су неопходне 
да би се код њих развила свест о безбедносним изазовима, ризици-
ма и претњама и начинима заштите, као и да би се усвојиле основне 
вредности, ставови, вештине и знања која представљају део безбед-
носне културе.

Истраживачки задаци подразумевали су следеће: 
1. анализа нормативног и стратешког оквира који уређује област 

образовања и васпитања, као и друге области друштвеног жи-
вота, а који се тиче безбедности;

2. анализа наставних планова и програма који обухватају садр-
жаје везане за безбедност;

3. анализа акредитованих програма и обука/тренинга за безбед-
ност деце и младих;

4. представити примере примене нових технологија, онлајн учења, 
друштвених мрежа и сл. за креирање различитих програма који 
су доступни деци и младима у школском систему и ван њега;

5. представити примере нациoналних пројеката подржаних од 
стране ЕУ или других међународних организација у којима је 
тема безбедност деце и младих;
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6. истражити могућности укључивања младих у процес креирања 
и спровођења различитих програма и активности.

Нормативни и стратешки оквир који уређује 
област образовања и васпитања

Нормативни и стратешки оквир који уређује област образовања 
и васпитања деце и младих у Руској Федерацији, а који се односи на 
савремене изазове, ризике и претње, може се повезати са Стратегијом 
националне безбедности (Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года), Стратегијом развоја образовања, 
Стандардима образовања (Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования), као и са закони-
ма, уредбама и указима који се односе на образовање.

Према Стратегији државне политике Руске Федерације до 2025. го-
дине (О Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года, 2018), приоритетна подручја су: обе-
збеђивање једнаких права грађана, спровођење уставних права грађа-
на у области државне националне политике; развој образовног систе-
ма, грађанско патриотско образовање млађе генерације. Ове области 
тако постају водећи принципи за обликовање програма образовања и 
васпитања у школском систему Руске Федерације.

Домен Стратегије националне безбедности Руске Федерације 
(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, 2009), који се односи на образовање, наглашава значај ра- 
звијања и очувања моралних вредности, толеранције и патриотизма 
код младих. Као претње се препознају ревизија историје Русије, њене 
улоге у свету, као и промовисање културе насиља, расне, верске и на-
ционалне нетрпељивости. Стратегија националне безбедности пред-
лаже сарадњу цивилног друштва и безбедносних снага у развоју на-
ционалне културе, толеранције, самопоштовања и развијању интер-
регионалних и међународних културолошких веза. Битан део Нацио- 
налне стратегије безбедности, представља и еколошка безбедност, 
очување природних добара и животне средине. 

Закон о образовању Руске Федерације (Закон об образовании РФ, 
2020) наглашава да је основно опште образовање усмерено на фор-
мирање личности ученика, развој његових индивидуалних способно-
сти, позитивне мотивације и вештина у образовним активностима. 
Средње опште образовање је усмерено на даље образовање и форми-
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рање личности ученика, припреме ученика за живот у друштву, са-
мостални животни избор и започињање професионалне каријере. 
Основно опште образовање и средње опште образовање су обаве- 
зни нивои образовања. Посебно место у закону се приписује додат-
ном образовању деце, што омогућава њихово прилагођавање животу 
у друштву. Детаљан систем континуираног образовања представљен 
је у Савезном закону о континуираном образовању. Додатно образо-
вање се дефинише као циљани процес образовања и обуке кроз при-
мену додатних образовних програма, пружање додатних услуга и об-
разовних и информативних активности изван основних образовних 
програма. Опште додатно образовање усмерено је на развој личности 
и помаже да се повећа културни и интелектуални ниво особе (Маши-
нистова, 2013). 

У Руској Федерацији од 2015. године донесен је Декрет о оснивању 
сверуске јавне-државне дечије и омладинске организације „Покрет 
руских школараца” – Российское движение школьников (https://рдш.рф), 
чији је циљ унапређење државне политике у области образовања и 
васпитања млађе генерације и промовисање формирања личности на 
основу система вредности својственог руском друштву. Покрет обу- 
хвата више од осам стотина хиљада чланова, а до сада је спровео више 
од педесет пројеката.

Савезни државни образовни стандард основног општег образо-
вања (https://fgos.ru) је донесен 2010. године. Он одређује структуру 
програма основног општег образовања. Овај стандард обухвата ду-
ховни и морални развој и образовање ученика у фази основног обра-
зовања, формирање грађанског идентитета као основе за развој ци-
вилног друштва. Нагласак је на очувању и развоју културне разно-
ликости и језичке баштине народа Руске Федерације, могућност сти-
цања основног образовања на матерњем језику, савладавање духов-
них вредности и културе народа Русије. Нарочито је битан део који 
се односи на изградњу демократског цивилног друштва заснованог на 
толеранцији, дијалогу култура и поштовању мултинационалног, мул-
тикултурног и мултиконфесионалног састава руског друштва. У фази 
основног општег образовања врши се успостављање темеља грађан-
ског идентитета и погледа на свет ученика, духовни и морални развој 
и образовање ученика, усвајање националних вредности, као и јачање 
физичког и духовног здравља. Програм за формирање еколошке кул-
туре, здравог и сигурног начина живота треба да обезбеди форми-
рање идеја о основама еколошке културе на примеру понашања у 
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свакодневном животу и природи, безбедног за људе и животну сре-
дину. Потребно је да се развије жеља за поштовање правила здравог 
начина живота и сл.

Треба напоменути да су Закон о образовању и Стандарди образо-
вања обавезујући за образовне установе. Такође, кад и где је то мо-
гуће примењују се препоруке и смернице које су дате у стратегијама и 
осталим поменутим законима.

Стратешки оквир који уређује друге области 
друштвеног живота

Поред наведених стратегија и закона који се односе на образовање, 
постоје прописи који уређују друге области друштвеног живота, а од-
носе се на значај спровођења различитих програма и обука за децу и 
младе, нарочито у односу на безбедносне ризике и претње. 

Међу њима је битна Стратегија развоја младих Руске Федерације 
до 2025. године (Стратегия развития молодежи Российской Федера-
ции до 2025 года, 2014). Ова стратегија поставља смернице развоја ом-
ладинске политике, као и параметре улагања у омладинске пројекте, 
јавна омладинска удружења и у инфраструктуру омладинске полити-
ке. Према овој стратегији, приоритетне мере које доприносе развоју 
моралних основа младог човека су развој руске културе, промоција 
традиционалних вредности, образовање и васпитање на најбољим 
примерима домаће и светске културе, међуетничка културна сарадња 
и пропагирање универзалних вредности, вредности руског друштва: 
породица, поштовање према старијој генерацији, пријатељство наро-
да и међусобна помоћ у тешким ситуацијама. Стратегија пружа оп-
ције за увођење великог броја ваннаставних активности које служе 
промовисању и спровођењу наведених циљева.

Национална стратегија за деловање у интересу деце за период 
2012–2017. године (Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, 2012) предвиђа пружање подршке развоју 
дечијих библиотека, филмова и телевизије за децу, превенцији међу-
етничких, међуверских и друштвено-власничких тензија у образов-
ном окружењу и обезбеђење информационе безбедности. Деценија 
2018–2028. проглашена је за Деценију детета. 

Треба напоменути да је 2011. године Влада Руске Федерације (Пра-
вительство Российской Федерации) основала Агенцију за стратешке 
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иницијативе – Агентство стратегических инициатив (https://asi.ru), 
као аутономну непрофитну организацију. Она има за циљ да развија 
програме у виду пројеката за побољшање живота грађана. Од зна-
чаја су нарочито програми везани за нове могућности у друштвеној 
сфери, територијални идентитет, клуб волонтера, итд. Један од проје-
ката који подржава ова Агенција је школа безбедности Стоп Угроза 
(https://stop-ugroza.ru).

У Руској Федерацији је у децембру 2018. године министар про- 
свете донео уредбу о процедури за организовање и спровођење об-
разовних активности за додатне програме општег образовања. Ови 
програми, између осталих, имају за циљ (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности, 2018):

1. формирање културе здравог и сигурног начина живота;
2. пружање духовног и моралног, цивилно-патриотског, војно-па-

триотског, радног образовања ученика;
3. социјализацију и прилагођавање ученика животу у друштву;
5. формирање опште културе ученика;
6. задовољење осталих образовних потреба и интереса ученика 

који се спроводе изван државних образовних стандарда и зах-
тева савезне државе.

Наставни план и програм предмета 
„Основе безбедног живљења”

Предмет „Основе безбедног живљења” (Основы безопасности жиз-
недеятельности) је уведен у установе основног и средњег општег об-
разовања 1991. године као обавезан предмет. У формирању и ажури-
рању плана и програма овог предмета узимају се у обзир нови иза-
зови и претње у природној, техногеној, социјалној и информационој 
сфери. Концепт предмета „Основе безбедног живљења” у образов-
ним установама Руске Федерације се односи на безбедност поједин-
ца, друштва и државе у глобалном савременом историјском проце-
су. Предмет се оријентише на праксу и значај коришћења савремених 
информационих технологија (Институт развития образования Ом-
ской области – ИРООО, 2018). 

Овај предмет треба да омогући развијање основног нивоа безбед-
носне културе, тј. да оспособи ученике за: препознавање претњи, из-
бегавање опасности, неутрализацију конфликтних ситуација, реша-
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вање сложених друштвених питања и правилно понашање у ванред-
ним ситуацијама. То треба да допринесе заштити живота и здравља 
ученика, формирању потребних вољних и моралних квалитета, што 
пружа могућности за ефикасну социјализацију, успешну адаптацију у 
савременом окружењу и доприноси превентивним мерама у области 
безбедности. Програм овог предмета је такође релевантан за реали-
зацију ваннаставних активности са децом, адолесцентима и младима. 

На нивоу предшколског образовања програм треба да обезбеди 
прихватање вредности здравог начина живота и најједноставнијих 
правила безбедног понашања појединца. На нивоу општег образо-
вања, мотивацију детета за стицање знања из области личне безбед-
ности и формирања културе безбедног понашања, савладавање ос-
новних информација о проблемима безбедности живота људи, ра- 
звијање основних вештина за безбедан живот. На нивоу основне шко-
ле овај предмет треба да пружи основно разумевање безбедносних 
проблема и формирање културе безбедног понашања код свих учени-
ка, минимум знања о основама интегралне личне безбедности, омо-
гући употребу интерактивних система за обуку који доприносе ра- 
звоју практичних вештина. На нивоу основног средњег образовања 
овај предмет треба да омогући формирање личности човека са висо-
ким нивоом безбедносне културе и мотивације за безбедан, здрав и 
еколошки прихватљив начин живота, са хуманим принципима и по-
штовањем интереса државе, који разуме улогу и место сваког грађа-
нина у систему националне безбедности. Такође, циљ је допуна знања 
о основама државне одбране и војне службе, као и оспособљавање 
ученика за практично решавање безбедносних проблема у свакоднев-
ном животу. Суштина овог предмета је да се концепт „културне осо-
бе” допуни елементом безбедности да би ученици развили безбедно- 
сну културу и применили безбедно понашање у свакодневном живо-
ту (ИРООО, 2018). 

Садржај програма обухвата три правца: личнa безбедност и очу-
вање здравља; државни систем јавне безбедности; темељи државне 
одбране и војне дужности. Теме које се изучавају у V разреду су лична 
и породична безбедност у домаћим условима, безбедност на путу и   
саобраћају, заштита од криминала, као и основе здравог начина жи-
вота. Основне теме које се изучавају у VI разреду се односе на заштиту 
на раду и у образовном процесу, заштиту од опасних и ванредних си-
туација природног порекла, безбедност на путу и саобраћају, као и 
основе медицине и здрав начин живота. Тематика која се изучава у 
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VII разреду обухвата заштиту од опасних и ванредних антропогених 
ситуација, безбедност у саобраћају, безбедност информација поједин-
ца, породице и друштва, основе медицине и здрав начин живота. У 
VIII разреду теме су: правни оквир за осигурање личне и национал-
не безбедности, заштита од опасних и ванредних ситуација социјал-
не природе, заштита од криминала, зависности од дрога, терори- 
зма и екстремизма, безбедност животне средине и хране. У IX разре-
ду програм се састоји из два модула: Основе безбедности појединца, 
друштва и државе (области које се тичу националне безбедности, за-
штите националних интереса, понашање и заштита у ванредним си-
туацијама, екстремизам и тероризам и наркоманија), и Основе меди-
цине и здравог начина живота (области везане за здравље, породицу, 
породично право и прва медицинска помоћ). Део овог предмета, ве-
зан за правне аспекте војне службе, пренесен је на предмет „Друштве-
не студије” (Обществознание). Интегрисани предмет „Друштвене 
студије” на нивоу општег средњег образовања обухвата одељке „Еко-
номија” (Экономика) и „Право”, који се могу предавати као део овог 
предмета, или као независни наставни предмети. У средњој школи са 
посебним усмерењима постоје предмети „Друштвене студије”, „Еко-
номија” и „Право” као независни предмети, у зависности од изабра-
ног профила (ИРООО, 2018). 

Теме које се тичу безбедности, нарочито еколошке безбедности, 
обрађују се и у предмету „Свет око нас” (Мир вокруг нас), чији је циљ 
да сажме културно искуство човечанства, његов систем односа са 
природом и друштвом, и на основу тога формира разумевање уни-
верзалних људских вредности и конкретног друштвеног искуства. 
Универзалне вредности укључују: еколошка правила интеракције са 
околином; морални портрет и духовно богатство особе у савременом 
друштву; историјски аспект „савијања” руске културе, развој нацио-
налних традиција, међусобно повезивање и интеракција култура на-
рода Русије (ИРООО, 2018).

Акредитовани програми и обуке за безбедност 
деце и младих

У Русији је од 1994. године активан Сверуски дечији и омладински 
социјални покрет „Школа безбедности” (Школа безопасности), чији 
је мото „Од предмета Основе безбедног живљења до безбедног живота” 
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(http://school-of-safety.ru). Овај покрет, под покровитељством Мини-
старства за ванредне ситуације (Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий) и Министарства просве-
те Руске Федерације (Министерство просвещения Российской Феде-
рации), организује и спроводи низ пројеката, радионица, тренинга, 
конференција и стручних скупова који имају за циљ да се безбедно- 
сна култура код деце продуби и постане саставни део живота. Покрет 
„Школа безопасности” учествује у формирању културе безбедности 
младих, непрестано побољшавајући методе припреме у области за-
штите од ванредних ситуација, спроводи нове пројекте у циљу упо-
знавања са личном и интегрисаном безбедношћу, као и обезбеђивања 
помоћи у било којој опасној ситуацији. Овај покрет, у сарадњи са 
градом Москвом, већ више од 12 година одржава курс „Основе бе- 
збедног живљења”, као и низ такмичења из ове области. Циљ овог 
курса је да се млади упознају са основним вештинама неопходним за 
понашање у ванредним ситуацијама. Такмичење се одржава у шко-
лама и административним областима града Москве, а сваке годи-
не на њему учествује више од 70.000 ученика (Учебно-методический 
центр, 2020). 

Школа „Стоп претњи” (Стоп Угроза) представља сверуску мрежу 
приватних школа. Она је активна од 2014. године, а подржао ју је Фе-
дерални институт за развој образовања и Агенција за стратешке ини-
цијативе. „Стоп Угроза” одржава обуке за децу и родитеље у више од 
80 градова широм Руске Федерације. Тренинг служи да се деца реше 
психолошких сметњи и да буду способна да у критичној ситуацији 
спасе свој живот и здравље. Неки од програма су Интернет претра-
га „Безбедан агент” (за децу од 7 до 12 година), „Заштита од отмича-
ра” (за децу од 5 до 10 година), „Безбедан интернет” (за децу узраста 
од 9 до 15 година), „Девојке на сигурном” (за децу узраста од 13 до 
17 година), „Стоп дрогирању” (за узраст од 14 до 17 година), „Морал 
Аикидо” (за узраст од 10 до 17 година), као и заједничка обука за ро-
дитеље и децу и семинар за родитеље и школске наставнике (https://
stop-ugroza.ru).

„Покрет руских школараца” (Российское движение школьников 
– РДШ) организује више пројеката који обухватају радионице, тре-
нинге и семинаре за децу и младе. Неки од значајнијих који обух-
ватају садржаје везане за безбедност су: „Информациона култура и 
безбедност”, који се спроводи од новембра 2020. до маја 2021. године; 
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„Комплекс онлајн догађаја војно-патриотског смера”, који се спроводи 
од јануара до августа 2021; „Сверуска акција посвећена дану Отаџби-
не”, спроведен током фебруара 2021; „Грађанска академија”, који је ак-
тиван од децембра 2020. до јуна 2021; „Еколошка култура”, спроведен 
од октобра 2020. до фебруара 2021. и сл. Пројекти које организује овај 
покрет су отворени и доступни за све ученике на територији Руске 
Федерације (https://рдш.рф). 

Стручњаци за безбедност су у Санкт Петербургу 2013. године осно-
вали јавни покрет „За безбедност” (За безопасность), ради развијања 
и спровођења пројеката и иницијатива за побољшање стања безбед-
ности грађана. Покрет је предузео низ иницијатива и у средњим шко-
лама на територији града Санкт Петербурга, Лењинградској и Астра-
ханској области, као и у градовима Псков и Гдовск спровео едукатив-
ни пројекат Школа безопасности для детей (http://zabez.ru). Партне-
ри овом покрету су Савезна безбедносна компанија – БОРС и Наци-
онална асоцијација телохранитеља Русије. 

Примена нових технологија, онлајн учења и 
друштвених мрежа

Закон о образовању РФ (2020) предвиђа коришћење технологија 
е-учења и учења на даљину. Под технологијама за учење на даљи-
ну подразумевају се технологије које се примењују углавном ко-
ришћењем информационих и телекомуникационих мрежа уз инди-
ректну интеракцију ученика и наставника. 

Часове школског програма од I до XI разреда на нивоу Руске Фе-
дерације од 2016. године обезбеђује државна електронска платформа 
Руска електронска школа (Российская электронная школа). На плат-
форми се налазе интерактивни курсеви за све општеобразовне пред-
мете у складу са важећим државним образовним стандардима и на-
ставним програмима основног и средњег општег образовања. Садр-
жаји су бесплатни и доступни свим школама, наставницима, учени-
цима и родитељима. Ова школа је под покровитељством Министар-
ства просвете Руске Федерације (https://resh.edu.ru). 

Такође, од 2017. године постоји онлајн платформа Учи (https://
uchi.ru), на којој ученици имају прилику да изучавају школске пред- 
мете у интерактивном облику. Ова платформа има лиценцу Де-
партмана за образовање и науку града Москве (Департамент 



Образовни и васпитни садржаји који се баве темом безбедности... 131

образования и науки города Москвы). У току 2020. године ова плат-
форма је постала друга најпосећенија образовна платформа у све-
ту, 37.000.000 месечних посета и преко 8.000.000 регистрованих 
корисника – ученика и наставника (MarketScreener, 2020). 

На иницијативу Министарства просвете, Министарства за диги-
тални развој, комуникације и масовне медије (Министерство циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции) и Организације „Цифровая экономика”, у децембру 2018. годи-
не, покренут је образовни пројекат „Лекција у бројкама” (Урок циф-
ры). Сајт је доступан свима и омогућава ученицима свих узраста да 
се упознају са дигиталним технологијама и програмирањем (https://
urokcifri.ru).

У Руској Федерацији је од 2005. године активна платформа за 
вођење школских олимпијада и курсева. Ову платформу је покренула 
Академија „Просвета” (Академия ’Просвещение’), која је лиценцирана 
од стране Департмана за образовање и науку града Москве. Сверуска 
олимпијада за ученике обухвата 24 предмета, а на олимпијадама уче-
ствује преко 140.000 ученика годишње. Због ситуације са коронавиру-
сом, кусеви на овом сајту су доступни бесплатно од марта 2020. годи-
не (https://olimpium.ru).

У Москви је 2015. године покренут пројекат Московска елек-
тронска школа (Московская Электронная Школа), која садржи ши-
рок спектар електронских уџбеника и тестова, скрипти за интерак-
тивне лекције (https://uchebnik.mos.ru). У пројекту учествује преко 
двеста образовних институција, а току пет година рада у овој шко-
ли било је преко 250.000 учесника, а организовано је преко 9.000 
догађаја. 

Поред тога, августа 2017. године у Москви је покренут засебни Мо-
сковски образовни телевизијски канал Мособртв (https://mosobr.tv) 
као прва когнитивна телевизија, где су представљени школски распо-
ред и часови. Московска електронска школа и Мособртв представљају 
пројекте Департмана за образовање и науку града Москве, који је део 
Московског центра за квалитет образовања (Московский центр ка-
чества образования). Под покровитељством овог Центра од децем-
бра 2018. године је и интернет платформа Моја достигнућа (https://
myskills.ru). Она нуди велики избор тестова за ученике од I до XI ра- 
зреда из различитих области. Ова платформа бележи преко 370.000 
корисника.
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За ученике средњег стручног образовања, ресурси Уније младих 
професионалаца (WorldSkills Russia), оператера међународног покре-
та WorldSkills International, доступни су бесплатно. Овај пројекат је 
2014. године покренуло Министарство просвете, Министарство за 
рад и социјалну заштиту Руске Федерације (Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации), уз подршку Агенције за 
стратешке иницијативе. 

У Руској Федерацији је могуће користити платформу нове школе 
(https://sberclass.ru), коју је осмислила Сбербанк у току 2020. годи-
не. Сви материјали су у складу са обавезним државним стандардом. 
Платформу користе ученици из шездесет пет области у Руској Феде-
рацији, а обуку за њено коришћење је прошло 45.000 наставника и 
ментора. Овај пројекат је подржало Министарство просвете Руске 
Федерације, са циљем да се побољша квалитет образовања (Аvalanche 
noticias, 2020).

Бесплатан приступ електронским верзијама образовних и методо-
лошких садржаја од 2005. године обезбеђује издавачка кућа „Просве-
щение” (https://media.prosv.ru). 

Да би се омогућио бесплатан отворен каталог интерактивних об-
разовних материјала, е-књига, видео записа и курсева, осмишљен је 
систем Тржиште образовних услуга Элемент (https://elducation.ru). 
Овај пројекат је подржан од стране Министарства просвете Руске Фе-
дерације и националног пројекта „Образование” и активан је од 2019. 
године. 

Водеће руске компаније различитих профила укључене су у по-
пуњавање ресурса, укључујући Yandex, Mail.ru Group, Sberbank и дру-
ге. С обзиром на популарност друштвених мрежа међу школарцима, 
користи се и друштвена мрежа ВКонтакте (https://vk.com) која по-
стоји од 2006. године. Она може постати ефикасно средство за из-
вођење наставних предмета на даљину. 

Пројекти подржани од међународних организација

Сарадња Русије и ЕУ у области образовања одвија се у складу са 
принципима Болоњског процеса Савета Европе у циљу побољшања 
квалитета, транспарентности, упоредивости и конкурентности об-
разовних система у оквиру европског простора високог образовања. 
Ова сарадња се у различитим облицима одвија још од 1989. године. 
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Поред осталих, када је реч о безбедности, ова сарадња обухвата об-
ласти борбе против транснационалног криминала и тероризма, су- 
збијања наркоманије, контроле трговине оружјем, управљања кри-
зама, цивилне заштите (реаговање у ванредним ситуацијама), итд. 
(https://russiaeu.ru).

Међународна невладина организација „МитОст” (https://www.
mitost.org) промовише културну размену и подстиче активно грађан-
ство у централној, источној и југоисточној Европи и суседним регио-
нима. МитОст организује међународне програме и пројекте, а делује 
и као платформа за формирање нових облика интеракције. Један од 
програма ове организације, у сарадњи са Фондом Роберт Бош (Robert 
Bosch Stiftung), јесте програм активног грађанина Колеџа Theodor 
Heuss (The Theodor-Heuss-Kolleg). The Theodor-Heuss-Kolleg је, зајед-
но са партнерима, развио неколико програма сарадње у Русији. Сви 
програми припремају и подржавају младе у реализацији пројеката ка 
бољем друштву. Ту спадају (EU–Russia, 2020): 

1. „Цивилна активност сваког дана” – 
Гражданская активность каждый день

Пројекат Гражданская активность каждый день покренуло је  
Министарство културе Пермског региона (Министерство культуры 
Пермского края), у сарадњи са Колеџом Theodor Heuss, Фондом Роберт 
Бош и организацијом МитОст. Пројекат је био активан од 2006. до 
2018. године. Овај пројекат је био намењен младима од 18 до 25 година 
Пермског региона и обухватао је низ семинара и радионица на тему 
изазова и проблема у савременом друштву. 

2. „Премостите!” – Bridge it!

Bridge it! – пројекат који је био активан од 2012. до 2018. годи-
не. Основан је у сарадњи немачко-руске организације за размену 
(Санкт Петербург) и летонске невладине организације „Орбита”. 
Циљ овог програма неформалног образовања је да се нађу решења 
за разне друштвене проблеме и успостављање добросуседских одно-
са, нарочито у земљама Балтичког региона. Програм је у току шест 
година похађало 155 учесника, а спроведено је 72 друштвена и кул-
турна пројекта.
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Могућности за укључивање младих

Стратегија развоја младих (Стратегия развития молодежи Рос-
сийской Федерации, 2014) треба да одговори на изазове и претње са 
којима се Русија суочава у развоју младих, да утврди циљеве, приори-
тете и инструменте државне политике према младима. Међу приори-
тетним мерама које доприносе развоју моралних основа младог чове-
ка стратегија треба да обезбеди развој руске културе, образовање и 
васпитање на најбољим примерима домаће и светске културе, међует-
ничку културну сарадњу и културно обогаћивање уз супротстављање 
антикултурном ширењу споља и ширење универзалних вредности, 
вредности руског друштва и сл. Рад на правном образовању младих, 
неговању поштовања закона, неприхватању корупције и сл. помаже 
да се повећа ниво активности младих. Развој пројеката као ефикасне 
технологије за укључивање младих у друштвено значајне активности 
једна је од смерница омладинске политике, представљене у Концепту 
дугорочног друштвено-економског развоја. Коришћење потенцијала 
волонтирања ствара услове да млади буду активни учесници у про-
цесима који обезбеђују квалитет живота. Да би се формирала култу-
ра здравог начина живота потребно је млађе генерације обучавати о 
здравим вредностима, жељи да буду здрави и физички јаки (Страте-
гия развития молодежи Российской Федерации, 2014).

Један од примера који се ослања на примену државне политике 
према младима у Руској Федерацији је програм Руског федералног 
нуклеарног центра – Сверуски научно-истраживачки институт за 
експерименталну физику (РФНЦ-ВНИИЕФ), који је имао за циљ да 
створи услове за мотивисање и подстицање иницијативе младих за 
унапређење професионалних вештина, развој каријере и креативне 
активности (ВНИИЕФ, 2010). Поред овог програма, ова корпорација 
организује семинар подручне омладинске школе „Индустријска бе- 
збедност и екологија”, итд. Сличне програме спроводе и друга преду-
зећа и организације, као што су Омладински покрет Црвеног крста 
(https://www.redcross.ru) и Руске железнице (https://social.rzd.ru).
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Закључак

Нормативни оквир који уређује област образовања и васпитања 
деце и младих у делу који се односи на савремене изазове, ризике и 
претње у Руској Федерацији је веома развијен. Нормативним окви-
ром су обухваћени савремени изазови, ризици и претње, а образов-
на политика и политика према младима јасно указују на тежњу да се 
млади науче и обуче о основним методама заштите од ризика. Поред 
сузбијања верске, расне и било које друге нетолеранције и развијања 
осећаја патриотизма и родољубља, велика пажња се обраћа на бригу 
за животну средину и здравље појединца. Развој пројеката као ефи-
касне технологије за укључивање младих у друштвено значајне ак-
тивности једна је од смерница омладинске политике Руске Федера-
ције. Посвећена је пажња развијању способности младих да доносе 
исправне, разумне одлуке које су подржане ресурсима. 

Стратешки оквир који уређује друге области друштвеног живота 
се у великој мери наслања на образовне програме и тежи да обухвати 
и надогради знања која се стичу у току образовања кроз различите 
програме обуке, курсеве, такмичења итд., у циљу стварања друштве-
но одговорних и здравих младих особа са високоразвијеном безбед-
носном културом. 

Садржаји везани за безбедност у наставним плановима и програ-
мима имају пре свега за циљ развијање безбедносне културе код уче-
ника још од предшколског узраста. Обавезан предмет „Основе бе- 
збедног живљења” има за циљ да омогући развијање безбедносне кул-
туре, способност за препознавање претњи, избегавање опасности, неу- 
трализацију конфликтних ситуација, решавање сложених друштве-
них питања и правилно понашање у ванредним ситуацијама. 

У Руској Федерацији се организује и спроводи низ пројеката, радио- 
ница, тренинга, конференција и стручних скупова који имају за циљ 
да се код деце и младих продубе знања о безбедносним изазовима, ри-
зицима и претњама и да се код њих развију вештине које се тичу бе- 
збедносне културе. Покрет „Школа безопасности” активно учествује 
у формирању таквих знања и вештина, кроз припрему деце и младих 
за заштиту у ванредним ситуацијама, упознавање са личном и инте-
грисаном безбедношћу и сл. 

Када је реч о примени нових технологија, онлајн учења, друштве-
них мрежа и сл., посебно треба издвојити примере добре праксе као 
што је Руска електронска школа, Московска електронска школа, а 
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затим WorldSkills Russia. Такође, постоји и онлајн платформа „УЧИ”, 
на којој ученици из свих региона Русије уче школске предмете у 
интерактивном облику, а не треба занемарити ни друштвену мре-
жу ВКонтакте, која постаје све популарнија.

У Руској Федерацији се образовању за безбедност поклања велика 
пажња. Циљ оваквог образовања јесте да се код младих развије свест 
о безбедносним изазовима, ризицима и претњама, као и да развију 
знања и вештине кроз увежбавање различитих безбедносних пракси. 
Образовни садржаји везани за безбедност укључени су у обавезно ос-
новно образовање, нарочито кроз обавезан предмет „Основе безбед-
ног живљења”, што ствара могућност за развијање безбедносне култу-
ре младих у Руској Федерацији.
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ТЕМАТИКА БЕЗБЕДНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ 
СИСТЕМУ БЕЛОРУСИЈЕ И 

ЗЕМАЉА ЦЕНТРАЛНЕ АЗИЈЕ 
(СА НАГЛАСКОМ НА КАЗАХСТАН)

Сажетак: Овај рад је настао са циљем да се истражи тематика безбедности у образовном 
систему Републике Белорусије и држава Централне Азије. Рад обухвата: анализу норма-
тивног и стратешког оквира који се односи на образовање и васпитање деце и младих; 
анализу наставних планова и садржаја који се реализују кроз обавезне и изборне пред-
мете и ваннаставне активности, а који су везани за безбедност; преглед акредитованих 
програма и обуке за безбедност деце и младих који се спроводе изван образовног систе-
ма; примере примене нових технологија, онлајн учења, друштвених мрежа и сл. за креи-
рање различитих програма за децу и младе; примере пројеката подржаних од стране ЕУ 
и других међународних организација у којима је тема безбедност деце и младих, као и 
преглед могућности за укључивање младих у процес креирања и спровођења различитих 
програма и активности.
Кључне речи: Република Белорусија, Централна Азија, безбедносна култура, безбедност, 
образовање 

Увод

Безбедносна култура се у литератури све више посматра као кључ-
ни предуслов остваривања безбедности друштвене заједнице и пре-
венције бројних претњи, од тероризма и организованог криминала до 
различитих облика девијантног понашања. Љубомир Стајић дефини-
ше безбедносну културу као ,,скуп усвојених ставова, знања, вештина 
и правила из области безбедности, испољених као понашање и про-
цес, о потреби, начинима и средствима заштите личних, друштвених 
и међународних вредности од свих облика и носилаца угрожавања, 
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без обзира на место или време њиховог испољавања” (Стајић и др., 
2005: 34). Слично, Cieślarczyk сматра да се безбедносна и одбрамбе-
на култура одражавају кроз три димензије: а) идеје, вредности и ду-
ховност људског бића; б) друштвени утицај организације и правног 
система и в) материјалне аспекте људског живота (Cieślarczyk, 2010: 
210). Оба аутора се слажу да идеје, ставови, знања, вештине и пона-
шање представљају основне елементе неопходне за изградњу безбед-
носне културе. То значи да образовни систем у великој мери може да 
утиче на усвајање знања и вештина неопходних за безбедан живот 
младих и изградњу безбедносне културе. Зато је циљ овог рада био да 
се истраже образовни садржаји који се тичу безбедности у Републици 
Белорусији и државама Централне Азије. 

Основне области које су обухваћене истраживањем су: норматив-
ни и стратешки оквир који уређује област образовања и васпитања и 
друге области живота деце и младих у делу који се односи на савреме-
не изазове, ризике и претње, образовни програми који обухватају са-
држаје који се односе на безбедност, могућности примене нових тех-
нологија за креирање различитих програма, пројекти којима је тема 
безбедност деце и младих, као и могућности за укључивање младих у 
спровођење различитих програма и активности.

Образовни систем основног и средњег образовања

Савремени модел општег образовања у Републици Белорусији 
укључује три нивоа: почетно образовање (I–IV разред); основно 
образовање (V–IX разред); средње образовање (X–XI разред). По-
четно и основно образовање чине опште основно образовање, док 
сва три нивоа чине опште средње образовање. Школско образовање 
започиње са 6 година. Мада то није обавезно, већина деце похађа 
предшколску установу. Опште основно образовање (разреди I–IX) 
је обавезно. Основно образовање је усмерено на духовни, морални и 
физички развој ученика, припремајући га за пуни живот у друштву, 
савладавање основа науке, државних језика, менталних и физич-
ких вештина, моралних уверења, културе понашања, естетски укус 
и здрав животни стил, започињање посла и континуирано образо-
вање. У наставном програму општеобразовних установа, поред оба-
везних предмета, предвиђена је и факултативна настава (Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь, 2020).
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Систем општег образовања Републике Казахстан се састоји из неко- 
лико нивоа. Први ниво је предшколско образовање. Основно обра-
зовање траје четири године (I–IV разред). Средње образовање је по-
дељено у две фазе: основно средње, које траје од V до IX разреда, и 
више средње образовање. Више средње образовање се реализује као 
опште више средње образовање, које траје две године, или опште и 
струковно средње образовање, које може трајати две или четири годи-
не. Образовање до XI разреда је обавезно. Процес образовања младих 
у Републици Казахстан заснован је на националним традицијама, кул-
тури, економији и политичком животу у републици (Bilim-all.kz, 2016).

Образовни систем Републике Киргистан укључује предшколско 
васпитање и образовање, које је усмерено на постављање „темеља 
за физички, интелектуални и морални развој појединца”. Постоје 
предшколски програми за децу од 5 до 7 година. Школско образовање 
укључује 3 фазе: основно – разреди I–IV; основно средње – разреди 
V–IX; комплетно средње – разреди X–XI. Трајање школовања за ком-
плетно средње образовање је 11 година. Основно опште (деветого-
дишње) образовање је обавезно. Образовање у завршној фази општег 
средњег образовања (X–XI разред) пружа могућност дубинског проу- 
чавања појединих предмета (Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жана илим министрлиги, 2016). 

Нормативни и стратешки оквир образовања 
за безбедност деце и младих

Нормативни и стратешки оквир који уређује област образовања и 
васпитања у Белорусији и земљама централне Азије може се повеза-
ти са Стратегијом националне безбедности (Стратегия националь-
ной безопасности; Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 
туралы; Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук), Стратегијом 
одрживог развоја (Нацыянальную стратэгію ўстойлівага сацыяль-
на-эканамічнага развіцця Беларусі на перыяд да 2030 года; Нацио-
нальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 
годы), Стратегијом развоја образовања (Образовательная страте-
гия; Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамы-
тудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
бекіту туралы; Кыргыз Республикасында билим берүү системасын 
өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө), Стандардима 



Кристина Радојевић142

образовања (Стандарты агульнай сярэдняй адукацыі зацверджаны 
ў Беларусі; Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті жалпы 
білім берудің мемлекеттік стандарты; Мамлекеттик билим берүү 
стандарты), као и са законима, уредбама и указима који се односе 
на образовање.

Национална стратегија одрживог развоја Републике Белорусије 
(Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года, 2004) наглаша-
ва потребу за развојем образовања, развој еколошке свести и зашти-
те животне средине, бригу о здрављу становништва, развијање на-
ционалне културе, борбу против антидруштвених појава, развијање 
друштвено-политичких односа и сл. Све ово указује на могућности 
образовног система за увођење различитих образовних и програма 
обуке за младе свих узраста. 

Закон о образовању Републике Белорусије (Кодекс Республики Бе-
ларусь об образовании, 2019) наводи да су главне области образовања: 
грађанско и патриотско образовање; морално васпитање; естетски 
одгој; васпитање културе самоспознаје и саморегулације личности, 
психолошка култура; неговање културе здравог живљења; породични 
одгој; рад и професионално образовање; едукација о животној среди-
ни; неговање културе безбедног живљења са циљем да се код ученика 
развије одговорно и безбедно понашање, итд.

Слично, Закон о националној безбедности Републике Казахстан 
(Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы, 2012) на-
глашава значај квалитета образовног и научног потенцијала земље 
за потребе друштва и грађана, а као главне претње националној бе- 
збедности наводи смањење квалитета здравствене заштите, образо-
вања и интелектуалног потенцијала земље и губитак културног и ду-
ховног наслеђа народа Републике Казахстан. 

Стратешки план развоја Републике Казахстан до 2025. године 
(Стратегиялық даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республика-
сы) предвиђа: развој зелене економије и заштиту животне средине, 
развој дигиталних сервиса, превенцију болести и здрав начин живо-
та, заштиту од тероризма и сајбер тероризма, борбу против коруп-
ције, јачање патриотизма и сл. Све су ово области за које је могуће 
увести разноврсне програме обуке (NAUKA.KZ, 2017). 

Концепт друштвеног развоја Републике Казахстан до 2030. годи-
не (Қазақстан Республикасын әлеуметтік дамытудың 2030 жылға 
дейінгі, 2013) предвиђа проширење технологија учења на даљину и 
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увођење масовних интернет курсева. Раст потенцијала образовног 
сектора отвара широк спектар могућности за увођење великог броја 
наставних и ваннаставних активности и програма обуке за младе 
који се тичу савремених безбедносних изазова, ризика и претњи.

Према Закону о образовању Републике Казахстан (Закон Республи-
ки Казахстан Об образовании, 2007–2021), програми основног обра-
зовања усмерени су на обликовање личности детета, развијање ње-
гових индивидуалних способности, позитивне мотивације и вешти-
на у образовним активностима. Програми основног и средњег обра-
зовања усмерени су на развој ученика у основним системима наука, 
формирање високе културе међуљудске и међуетничке комуникације, 
самоодређење личности и професионалне оријентације. Поред ових, 
у Републици Казахстан су предвиђени и образовни програми конти-
нуираног образовања.

У Стратегији националног развоја Киргистана за период 2018–
2040. године (Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стра-
тегиясы 2018–2040) наглашава се да је образовање кључно за развој 
науке и технологије и да се обраћа пажња на образовање у погледу 
примене најновијих технологија и спречавања природних катастрофа. 
У стратегији се наводи да држава посматра младе као развојно богат-
ство друштва.

Стандарди основног општег образовања у посматраним земљама 
су веома слични, и усклађени су са обавезним образовним стандар-
дима Руске Федерације. Ови стандарди су уведени у Белорусији и Ка-
захстану од 2007. године, али се ажурирају према потреби. Последњи 
пут су ажурирани у децембру 2018. године (Об утверждении образо-
вательных стандартов общего среднего образования, 2018; Білім бе-
рудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарттарын бекіту туралы, 2018). Слична ситуација је и у Ре-
публици Киргистан (Мамлекеттик билим берүү стандарты, 2018). 
Ови стандарди одређују структуру програма основног општег обра-
зовања. У свим овим стандардима нагласак је стављен на очување и 
развој културне и језичке баштине, духовних вредности и културе на-
рода. Поред тога, стандардима се предвиђа обезбеђивање услова за 
индивидуални развој свих ученика, посебно даровите деце и деце са 
потешкоћама. У складу са стандардима, у току основног образовања 
успостављају се темељи грађанског идентитета и погледа на свет уче-
ника, духовни и морални развој, усвајање моралних принципа, нацио- 
налних вредности, као и јачање здравља. Оно што је заједничко за 
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све стандарде образовања у посматраним земљама, а што се нарочи-
то тиче безбедности, односи се на наглашену потребу за развијањем 
моралних и патриотских вредности ученика, обраћање велике пажње 
здравственој нези и заштити животне средине.

Треба напоменути да су Закон о образовању и Стандарди образо-
вања обавезујући за образовне установе, међутим, они се у великој 
мери ослањају на препоруке и смернице које су дате у стратегијама и 
осталим поменутим законима.

Стратешки оквир који уређује друге области 
друштвеног живота

Поред наведених стратегија и закона, постоје нормативни оквири 
који уређују друге области друштвеног живота, а односе се на спро-
вођење различитих програма и обука за децу и младе.

У Републици Белорусији прописи омогућавају организовање ра- 
зличитих програма обуке за младе (Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, 2019). Једно од значајнијих је Решење „О одобрењу концеп-
та развоја професионалне оријентације младих у Републици Белору-
сији” (Об утверждении концепции развития профессиональной ори-
ентации молодежи в Республике Беларусь), од 31. марта 2014. године, у 
ком се млади посматрају као стратешки ресурс. Ово решење подразу-
мева сарадњу великог броја министарстава и агенција у образовању 
младих. 

У Републици Казахстан, Уредбом министра просвете и науке „О 
одобравању Стандардних правила функционисања организација 
општег образовања (основног и средњег општег образовања)” (Жал-
пы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы 
орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы, 2019) утврђује се постојање посебног Школског цен-
тра додатног образовања. Главни циљеви Центра су, између осталих, 
стварање услова за квалитетно образовање, научна и методолошка 
достигнућа усмерена на развој и формирање појединца на основу 
националних и друштвених вредности, развој стваралачких, духов-
них, физичких способности појединца, откривање њихових способ-
ности, формирање чврстих темеља морала и здравог начина живо-
та, образовање о грађанству и патриотизму, поштовање национал-
них традиција, нетрпељивост према било каквим противуставним и 
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антисоцијалним манифестацијама и сл. Центар организује ванна-
ставне активности кроз различите клубове, студије и секције.

Веома слична ситуација је и у Републици Киргистан, где се кроз 
Концепт политике према младима (2020–2030-жылдарга Жастар 
Саясатының), и са њим повезаним прописима и законима, предвиђа 
укључивање младих у политичке процесе и јавни живот, развијање 
пројеката за подршку младима, успостављање механизама за подр- 
шку талентованим младим људима, јачање грађанских иницијатива и сл. 

Наставни планови и програми који обухватају 
тематику безбедности

Слично као и у Руској Федерацији, у свим бившим совјетским ре-
публикама постоји наставни програм чији се назив може превести 
као „Основе безбедног живљења” (Асновы бяспекі жыццядзейнасцi 
у Белорусији, Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері у Казахстану, Тур-
муш-тиричилик коопсуздугунун негиздери у Киргистану). Садржаји 
овог предмета су слични у свим посматраним земљама, а предмет је 
обавезан у основној и средњој школи. У основној школи теме обу- 
хватају: безбедност у саобраћају, личну безбедност, безбедност на ин-
тернету, заштиту од пожара, понашање у ванредним ситуацијама, за-
штиту животне средине, личну хигијену и проблеме зависности и сл. 
Практична настава се може организовати у облику квизова, излета, 
улога и ситуационих игара, обука на посебно опремљеним платфор-
мама и објектима, у виду симулације ситуација итд.

У складу са Уредбом о оснивању општег средњег образовања Ми-
нистарства просвете Републике Белорусије, од 20. децембра 2011. го-
дине, изучавање садржаја који се односе на безбедност спроводи се у 
установама општег средњег образовања свих врста (Міністэрства аду-
кацыі Рэспублікі Беларусь, 2012). Модел наставног плана и програма 
општег средњег образовања за школску 2019/2020. предвиђа изуча-
вање предмета „Основе безбедног живљења” од II до V разреда. Од VI 
до IX разреда ученици имају могућност да се образују о основама без-
бедног живљења кроз ваннаставне активности. На територији загађе-
ној зрачењем додатно се спроводе часови о радијацијској безбедности 
кроз изборни предмет „Основе радијацијске безбедности” (Асновы ра-
дыяцыйнай бяспекі). У оквиру тематике „Човек и свет” у Белорусији се 
изучава низ програма који се тичу безбедности. Ту спадају: „Основе 
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безбедности од зрачења” (I–IV разред средње школе), „О правилима 
здраве исхране” (I разред), „Моја отаџбина” (I–IV разред средње шко-
ле) и „Зелена школа” (I–IX разред). У образовном процесу препоручује 
се коришћење електронских извора објављених на веб локацијама Ми-
нистарства унутрашњих послова и Министарства за ванредне ситуа-
ције (Нацыянальны адукацыйны партал Рэспублікі Беларусь, 2017).

У Републици Казахстан у основним школама се изучава предмет 
„Основе безбедног живљења” од 1991. године, а има за циљ да образује 
ученике о првој медицинској помоћи, о понашању у ванредним ситу-
ацијама, основама војне обуке за мушкарце и о здравом начину жи-
вота, опасностима од употребе наркотика, алкохола и сл. (UNANSEA, 
2018). Према образовним програмима, изучавање садржаја који се од-
носе на безбедност започиње у основној школи. Млађи ученици мо-
рају да упознају основна правила безбедног понашања у саобраћају 
и основе заштите од пожара, као и безбедно руковање кућним апа-
ратима, хемијским средствима у домаћинству и безбедности у шко-
ли. Програм обухвата медицинску обуку о неким болестима, исхра-
ни, спорту итд. Од 2018. године у нижим разредима елементи овог 
предмета изучавају се кроз предмет „Поглед на свет” (Дүниетану), 
који се базира на ваннаставним активностима и основама истражи-
вања. У старијим разредима програм обухвата глобалне безбедносне 
изазове, демографску кризу и светску нуклеарну безбедност. У X и 
XI разреду изучава се предмет „Основе војне обуке” – Алғашқы әске-
ри дайындық (Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, 
жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы, 
2012–2018; Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы, 2018). Често се 
настава из овог предмета спроводи кроз практичан рад и решавање 
проблема, да би ученици лакше савладали градиво.

Слично, у Републици Киргистан је у школској 2011/12. години у 
основне школе уведен предмет Турмуш-тиричилик коопсуздугунун 
негиздери (дословно: Основи безбедности домаћинства) као обавезан 
за ученике од I до VI разреда, а као ваннаставна активност за више 
разреде. Практични садржај предмета усмерен је на подучавање уче-
ника личној безбедности и безбедности животне средине: живот и 
здравље у ванредним ситуацијама, пружање прве помоћи, заштита 
становништва од последица ванредних ситуација итд. У овај предмет 
су укључене: практичне лекције о локалним, природним и техноге-
ним катастрофама и заштити становништва од њихових последица, 
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цивилна одбрана, медицинска обука, као и основе здравог живота. Од 
школске 2014/15. године курикулум се састоји од 4 дела: 1. ванредне 
ситуације и обрасци понашања; 2. лична безбедност и безбедност жи-
вотне средине; 3. основе здравог живота и прве помоћи; 4. социјална 
сигурност. Програм узима у обзир старосне карактеристике ученика, 
систематизацију, психолошки и културолошки профил. Треба напо-
менути да је овај предмет уско повезан са интегрисаним лекцијама 
и курсевима као што су „Природа”, „Ликовна уметност”, „Природне 
науке”, „Човек и друштво”, „Етика” и сл. Они се међусобно допуњују и 
обогаћују (Кыргыз Билим Академиясы, 2014). 

Акредитовани програми и обуке

Један од програма обуке за младе у Републици Белорусији је „Шко-
ла активног грађанина” (Школа Актыўнага Грамадзяніна). Овај 
пројекат од фебруара 2019. године спроводи Министарство просвете 
Републике Белорусије (Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь), 
а подразумева различите активности и курсеве обуке за ученике ос-
новног и средњег образовања везане за теме које утичу на формирање 
безбедносне културе, а нарочито брига за здравље, за заштиту жи-
вотне средине, одрживи развој и сл. (Міністэрства адукацыі Рэспу-
блікі Беларусь, 2021). У току фебруара 2020. године спроведена је ак-
ција „Један дан безбедности” (Адзін дзень бяспекі), са циљем да се у 
друштву обликује култура безбедности кроз рад са млађом генера-
цијом (http://licey9.minsk.edu.by). Акција је обухватила обуку о мера-
ма за спречавање ванредних ситуација, прекршаја и кривичних дела, 
као и обуку за понашање у случају пожара, несрећа, примарне неге 
и сл. (Мінскі дзяржаўны прафесійны ліцэй №9 аўтамабілебудаван-
ня, 2020). Један од прокламованих циљева Министарства за ванред-
не ситуације Републике Белорусије (Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях Рэспублікі Беларусь) је формирање културе безбедног жи-
вота и подучавање млађе генерације. На сајту Министарства за ван-
редне ситуације се налазе мултимедијални садржаји који се односе 
на безбедност, Центар за безбедност у ванредним ситуацијама, као и 
АЗБука безбедности (Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэ-
спублікі Беларусь, 2014). Посебно се издваја програм Младих спаси-
лаца (Белорусская молодежная общественная организация спасате-
лей-пожарных – БМООСП), који окупља све младе заинтересоване за 
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обуку у области спасавања у пожарима, поплавама и др. (http://bmoosp.
by). Поред Министарства за ванредне ситуације, Министарство уну-
трашњих послова (Міністэ́рства ўну ́траных спраў Рэспу ́блікі Бела-
ру́сь – МУС) на свом сајту даје савете и обуке везане за безбедност са-
обраћаја (https://www.mvd.gov.by). 

У Републици Казахстан, као део Концепта државне омладинске 
политике до 2020. (Қазақстан 2020: болашаққа жол, 2013) осмишље-
ни су програми за младе: „Омладинска пракса” (Жастар практика-
сы), „Зелена земља” (Жасыл ел), „Школа државне службе” (Мемлекет-
тік қызмет мектебі) и сл. Програм „Напред Казахстан” (Алға Қа-
зақстан) има за циљ промоцију здравог начина живота међу млади-
ма. Пројекат „Зелена земља” има за циљ да образује нову генерацију 
младих грађана који су одговорни за уређење земље и за њен проспе-
ритет. Сврха програма је да се подстакне еколошка и патриотска еду-
кација младих, а у његовом спровођењу је активно укључена и војска 
(Әуезов, 2014). У Казахстану је формиран едукативни и методолошки 
центар „Служба друштву” (Қоғамға қызмет жобасы – волонтерлік-
тің бастауы), чији је циљ формирање волонтерске активности уче-
ника и решавање социјалних проблема у региону (Дәуітбай, 2020). 

Примена нових технологија 

У Белорусији је на иницијативу Министарства просвете основан 
Национални образовни интернет портал, на коме је могуће приступи-
ти платформама за учење на даљину, електронској библиотеци, шко-
ли активног грађанина, новим програмима обуке и сл. (https://adu.
by). На интернету постоји програм обуке за безбедност у саобраћају 
за децу (https://pdd.by), који је осмислила агенција „Новый поворот”. 
У Белорусији је Министарство за ванредне ситуације (Міністэрства 
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь) осмислило андроид 
апликацију за мобилни телефон „Помоћ је близу” (Дапамога побач), 
преко које даје препоруке како се понашати и поступати у појединим 
ванредним ситуацијама. Ова апликација је активна од јула 2016. годи-
не, а већ у августу је регистровано преко осамнаест хиљада корисника 
(Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, 2016).

Државним програмом „Информациони Казахстан” (Ақпаратты 
Қазақстан – 2020), из 2010. године, предвиђено је да се повећа до-
ступност информационе инфраструктуре свим грађанима, побољша 
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сервис електронске управе, електронског здравства, пружају основне 
обуке везане за информационе технологије грађанима, побољша реа-
говање хитних служби у ванредним ситуацијама и реаговање на зло-
чине и сл. Један од циљева је и увођење електронског учења. 

Под окриљем Регионалних иницијатива, Међународна телекому- 
никациона унија (International Telecommunication Union – ITU), у са-
радњи са Владом Републике Киргистан, у току 2009. године је успо-
стављена интерактивна мултимедијална дигитална образовна мре-
жа Alippe.tv као пилот пројекат (ITU, 2009). Главни циљ је успо-
стављање услуге интерактивног мултимедијалног дигиталног програ-
ма (Interactive Multimedia Digital Broadcasting – IMDB), укључујући 
дигиталну телевизију, интернет и друге услуге информационе безбед-
ности у Киргистану. Коришћење ове услуге треба да омогући учење 
на даљину и олакша спровођење како наставних тако и ваннаставних 
активности. 

Пројекти који су подржани од стране 
међународних организација

У Белорусији, сарадња са Европском унијом, поред основних про-
грама, укључује и јачање цивилног друштва. Ова сарадња се одвија 
кроз разноврсне програме размене студената, културне размене и 
слично. Један од елемената сарадње је и програм „Безбедност – пра-
во на живот без насиља” (SAFETY. Right to Live without Violence), чији 
је циљ био сузбијање насиља у породици. Овај програм је био акти-
ван од маја 2016. до априла 2018. Одржан је велики број радионица о 
помоћи жртвама насиља, а у склопу пројекта је отворена сигурна кућа, 
која је и данас активна. Више од стотину жена је у том периоду добило 
подршку у виду смештаја и психолошке подршке (https://euprojects.by). 

Европска унија је финансирала пројекат „Јачање Министарства за 
ванредне ситуације Републике Белорусије” (Strengthening the Ministry 
for Emergency Situations of the Republic of Belarus). Пројекат је био акти-
ван од септембра 2019. до септембра 2020. године, а циљ му је да се оја-
чају капацитети Министарства и система за реаговање у ванредним 
ситуацијама, кроз имплементацију искустава земаља Европске уније 
и Механизма ЕУ за цивилну заштиту (https://euprojects.by). 

Поред тога, ЕУ финансира програме Европског универзите- 
та за хуманистичке науке (The European Humanities University). Овај 
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Универзитет је основан 1992. године у Минску са циљем да приме-
ни западне стандарде образовања у друштвеним наукама. Од 2005. 
године центар Универзитета се налази у Вилнусу, Литванија (https://
en.ehu.lt). Образовни програми, поред осталих, обухватају следеће 
теме: јачање државне управе, заштита животне средине, родна рав-
ноправност, здравље, борба против дезертификације, заштита био-
лошког диверзитета, климатске промене и сл. (European Comission, 
2019). 

ОЕБС Академија у Бишкеку (The OSCE Academy in Bishkek) – Кир-
гистан (http://www.osce-academy.net) је иницијатива за образовање 
у централноазијској регији и има за циљ промоцију односа пре-
ма младима. Академија је основана 2002. године и тежи да подсти-
че регионалну сарадњу, спречава сукобе и успостави праксе доброг 
управљања у Централној Азији. Академија своју мисију спроводи кроз 
пружање стручне обуке и едукације о људским правима, управљању 
и разрешавању сукоба, послеконфликтној рехабилитацији и еконо-
мији, управљању и развоју и сл. До сада академија има више од 520 
дипломираних студената који су запослени у јавним службама ши-
ром земаља Централне Азије. Од посебног значаја је сарадња Акаде-
мије са женевским Центром за безбедносну политику (GCSP). Ова са-
радња подразумева организовање радионица и годишњих семинара 
везаних за безбедност и лидерство. Женевски Центар за безбедносну 
политику сваке године уписује дипломце Академије на Мастер про-
грам за Напредне студије међународне и европске безбедности. Са-
радња Академије са Норвешким институтом за међународне односе 
(NUPI) траје од 2008. године. Норвешки институт организује подр- 
шку младим истраживачима из земаља Централне Азије у Норвешкој 
у трајању од једне године. У току 2018. године покренут је програм 
за Менторство истраживача, који је подразумевао подршку истра-
живањима, а најважније истраживање је везано за енергетску безбед-
ност и обновљиве изворе енергије. 

УНИЦЕФ је спровео процену утицаја финансирања на програм за 
предшколско образовање у Киргистану. Показало се да подршка фи-
нансирању значајно повећава удео деце предшколског узраста у сиро-
машним домаћинствима која никада нису похађала предшколско об-
разовање. Програм је спроведен од 2006. до 2016. године. Као резултат 
отворено је скоро 20 предшколских установа широм Републике Кир-
гистан уз подршку Британске амбасаде (Vashchenko, 2017). 

Министарство просвете и науке Републике Киргистан и УНИЦЕФ 
су у току 2020. године развили платформу за учење на даљину. У развијање 
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платформе је укључено више од 200 наставника из Бишкека и Оша, а 
процењује се да ће платформу користити више од 1.500.000 ученика 
(Zhusupova, 2020). 

УНИЦЕФ је, у сарадњи са УНЕСКО и Министарством просвете и 
науке Републике Казахстан, у току априла и маја 2020. године одржа-
ло низ вебинара о начинима заштите од коронавируса за наставни-
ке и медицинско особље у Казахстану. Вебинаре је похађало више од 
3.000 наставника из целог Казахстана (Yausheva, 2020). 

Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој 
(USAID) је 2019. године покренула програм за безбедне миграције у 
Централној Азији (Safe Migration in Central Asia). Циљ овог програма 
је да укаже на одговорност влада, невладиних организација и приват-
ног сектора у спречавању трговине људима, заштите преживелих и 
промовисању сигурне миграције. Safe Migration in Central Asia је пе-
тогодишњи пројекат који подиже свест и промовише промене у по-
нашању миграната ради заштите њихових права и истичући њихов 
допринос заједницама домаћинима. Овај пројекат обухвата пето-
годишње активности у  земаљама Централне Азије и то: Казахстан, 
Киргистан, Таџикистан и Туркменистан (USAID, 2021). У току децем-
бра 2020. године у Казахстану је, у склопу овог пројекта, покренута 
онлајн кампања са циљем да се промовише свест о мигрантима и њи-
ховим људским правима (U.S. Mission Kazakhstan, 2020). 

Колеџ Theodor Heuss (The Theodor-Heuss-Kolleg) је 2018. године, у 
сарадњи са Impact Hub Almaty, уз финансијску помоћ Фонда Роберт 
Бош у Казахстану, покренуо програм „Грађанин” (Azamat 3.0). Орга-
низовано је више семинара за младе између 18. и 22. године, са циљем 
да анализирају своје друштво и уче како да се укључе у своје зајед-
нице. Кроз реализацију малих социјалних пројеката млади уче шта 
значи друштвено ангажовање и шта је потребно да би били ангажо-
вани у друштву. Циљ је да они своја локална искуства уоквире у шири 
контекст – разумевајући како је свет испреплетен и како њихове свако-
дневне активности имају глобалне ефекте (Theodor-Heuss-Kolleg, 2018).

Укључивање младих у различите програме 
и активности

Министарство просвете Републике Белорусије координира спро-
вођење политике младих у земљи. Основу за то пружају Устав Репу-
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блике Белорусије (Канстытуцыі Беларусі), многобројни закони и про-
писи, као и „Стратегија државне политике према младима” (Стратэ-
гію развіцця дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі да 2030 года), који су 
усмерени на духовни и морални развој, формирање социјалних ком-
петенција сваке младе особе, као и успостављање одговорности за 
друштвени и економски напредак земље (Belarus.by, 2019).

У Републици Казахстан, на основу одлуке „О концепту државне 
политике према младима Републике Казахстан ‘Казахстан 2020: пут у 
будућност’” (Қазақстан 2020: болашаққа жол), основане су нове ор-
ганизације за децу и адолесценте, чији је главни задатак патриотско 
образовање, а функционишу омладински програми и иницијативе 
који пружају велики допринос образовању и обуци младих у раз-
ним областима јавног живота. Држава помаже младима Казахста-
на да организују јавна удружења, водећи рачуна о њиховим интере-
сима и принципу слободног избора. Република Казахстан тежи да 
пружа подршку: омладинским грађанским иницијативама, развоју 
инфраструктуре за младе, укључивању младих у заједничке колек-
тивне активности, пројектима које предлажу млади, организацијама 
које помажу маргинализованим младим људима, развоју волонтер-
ског покрета, образовним активностима у школама на припреми за 
војну службу, и тежи да уведе нови модел образовног рада у војним 
јединицама (Қазақстан Республикасы Үкіметінің, 2013). 

Слична ситуација је и у Републици Киргистан, где се, у складу са 
препорукама политике према младима, тежи да се млади укључе у 
политички живот и јавна регулаторна тела, а такође се велика пажња 
поклања развоју различитих центара и клубова за младе (Кыргыз Ре-
спубликасынын Өкмөтүнүн ’2017–2020-жылдарда жаштар саяса-
тын өнүктүрүү’ программасы). 

Закључак

Тематски садржаји који се односе на безбедност у систему образо-
вања и васпитања деце и младих у Републици Белорусији и земљама 
Централне Азије указују на тежњу да се обухвате савремени изазо-
ви, ризици и претње и да образовни програми за младе покрију чи-
тав спектар проблема са којима се наведене државе суочавају у свако-
дневном животу. Стратешки оквир који уређује образовање и друге 
области друштвеног живота има за циљ да се знања која се стичу у 
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току школовања обогате и надограде кроз различите програме обуке, 
курсеве, такмичења итд. 

Образовна политика и политика према младима у наведеним 
земљама су посебно окренуте образовању младих о основним ме-
тодама заштите од ризика широког спектра, од поплава до радија-
цијског зрачења, где је највећа пажња усмерена на бригу за животну 
средину и здравље појединца. С обзиром на историју и мултиетничко 
становништво у овим земљама, јасно је да се велика пажња поклања 
сузбијању верске, расне и било које друге нетолеранције, али и ра- 
звијању осећаја патриотизма и родољубља, поштовању језика и основа 
националне културе.

Постоји велики број програма обуке за безбедност деце и младих 
који се спроводе од стране других институција ван образовног систе-
ма. Они обухватају низ пројеката, радионица, тренинга, конферен-
ција и стручних скупова који имају за циљ да се знања и вештине ве-
зане за безбедност код деце и младих продубе и да постану саставни 
део живота. 

Могућности укључивања младих у спровођење различитих про-
грама и ваннаставних активности су велике. Стратегија политике 
према младима у посматраним земљама има за циљ духовни и морал-
ни развој, формирање социјалних компетенција сваке младе особе, 
као и успостављање одговорности за напредак земље. Република Ка-
захстан посебно помаже младима да организују јавна удружења, во-
дећи рачуна о њиховим интересима и принципу слободног избора. 

Посебно треба истаћи образовни предмет, који се приближно 
може назвати „Основе безбедног живљења”. Он има за циљ развијање 
безбедносне културе, способност за препознавање претњи, избега-
вање опасности, неутрализацију конфликтних ситуација, решавање 
сложених друштвених питања и правилно понашање у ванредним си-
туацијама. Он пружа основу за разумевање безбедносних проблема и 
формирање основне културе безбедног понашања код свих ученика, 
развија вештине неопходне за опстанак у друштву, пружа минимум 
знања о интегралној личној безбедности и обезбеђује формирање 
личности човека са високим нивоом безбедносне културе и мотива-
ције за безбедан, здрав и еколошки начин живота. Предмет је обаве-
зан на нивоу основног и средњег општег образовања. 
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3. ПРИКАЗ ОБРАЗОВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
У СЕВЕРНОЈ И ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ

Вања Роквић1

БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА У СИСТЕМУ 
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У 

СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Сажетак: У овом прегледном раду приказани су подаци везани за образовне и васпит-
не садржаје који припадају области безбедносне културе унутар система основног и 
средњег образовања у Сједињеним Америчким Државама (САД). За потребе писања рада 
коришћени су подаци из научних радова, извештаја и докумената државних институција 
и међународних организација и нормативне регулативе. На основу анализе прикупљених 
података утврђено је да се школе и ученици у САД суочавају са многобројним претњама 
и изазовима, попут вршњачког насиља, претњи и изазова из сајбер простора и природ-
них катастрофа, те су и образовни садржаји и ваннаставне активности из безбедносне 
културе усмерени на превенцију, заштиту и адекватно реаговање на наведене претње и 
изазове. Постоји и посебан вид едукације из области безбедносне културе који спроводе 
оружане снаге и друге снаге безбедности САД, а који је усмерен на промовисање сектора 
безбедности и каријерну оријентацију из ове области. Због комплексности образовног 
система у САД у раду нису описани сви садржаји безбедносне културе, нити се рад бави 
њиховом анализом и исходима, већ су само приказани они програми који се могу приме-
нити у свим савезним државама. Стога је у раду закључено да би се истраживање садр-
жаја безбедносне културе у систему основног и средњег образовања САД могло дефини-
сати као засебан пројекат, чији би резултати били драгоцени за разумевање ове тематике, 
имајући у виду разноврсност образовних садржаја, вежби и ваннаставних активности, 
као различитих искустава на нивоу савезних држава.
Кључне речи: безбедносна култура, вршњачко насиље, ванредне ситуације, сајбер бе- 
збедност, превенција 

1 Др Вања Роквић, ванредни професор на наставним предметима Системи одбране 
и Мировне мисије и решавање конфликата, vanjarokvic@fb.bg.ac.rs
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Увод

„Права која нису овим Уставом дата Сједињеним Држа-
вама, нити су ускраћена државама, остављена су свакој 
појединој држави или народу.” (Амандман 10, 1791)2

Сједињене Америчке Државе (у наставку текста САД) имају децен-
трализован систем образовања који потиче из периода 17. и 18. века. 
Наиме, првобитне колоније досељеника оснивале су и одржавале об-
разовне системе у складу са сопственим потребама, приоритетима и 
вредностима. Овакав систем утемељен је Десетим амандманом Устава 
САД, према коме је надлежност за креирање образовних политика ре- 
зервисана за државе (U.S. Department of Education, 2005: 6). У САД не 
постоји национални школски систем, нити национални закони који 
прописују наставне планове и програме. Изузетак од овога су школе 
које у иностранству похађају деца припадника оружаних снага САД, 
као и војне академије (U.S. Department of Education, 2005: 41). Међу-
тим, на федералном нивоу дефинисани су заједнички стандарди за 
математику, енглески језик (читање, писање) и писменост из области 
историје, друштвених наука и техничких предмета. Поред наведених, 
постоје и стандарди из области здравствене безбедности, грађанског 
образовања, географије и тимског рада, који се у најширем смислу 
могу сврстати под оквир безбедносне културе. Поред стандарда, по-
стоје и други садржаји безбедносне културе који се у оквиру обра-
зовног система изучавају, као и ваннаставне активности, који умно-
гоме зависе од претњи и изазова са којима се школе и ученици суо-
чавају. Према подацима водича за превенцију насиља Департмана за 
отаџбинску безбедност (Department of Homeland Security), „образовне 
институције се суочавају са мноштвом претњи, укључујући торнада, 
урагане, вршњачко насиље, дрогу, насиље банди и многобројне друге” 
(Department for Homeland Security, 2018: 2). Све савезне државе у САД 
изложене су једној или више природних опасности, попут земљотре-
са, поплава, урагана, торнада, цунамија, шумских пожара, клизишта 
(U.S. National Committee for the Decade for Natural Disaster Reduction, 
1991: 7). Према Извештају о националној припремљености Департма-
на за отаџбинску безбедност (2020 National Preparedness Report), Феде- 
рална агенција за ванредне ситуације (Federal Emergency Management 

2 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Ustav_SAD_sprski.pdf
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Agency – FEMA) је током 2019. године одговорила на широк спектар 
претњи, од тропских олуја, урагана, торнада и снежних олуја, до кли-
зишта, поплава и земљотреса, које су биле проглашене у 33 савезне 
државе. Значајан проблем у САД представљају инциденти који укљу-
чују употребу ватреног оружја. Наиме, Други амандман Устава САД 
даје право појединцима да поседују оружје. Према подацима Small 
Armes Survey, чак 393.000.000 цивила у САД га поседује, било легално 
или илегално (Karp, 2018: 4). Према Извештају о националној при-
премљености Департмана за отаџбинску безбедност у периоду од 
2000. до 2018. године, од свих инцидената који су укључивали употре-
бу ватреног оружја (пуцњава) 20,6% инцидената се десило у школама 
(Department of Homeland Security, 2020: 13–14). 

У периоду између 2015–16. године чак 69% јавних школа у САД 
пријавило је један или више случајева насиља, као што су озбиљни на-
силни инциденти (под које спадају силовање, пљачка и тешка телесна 
повреда) (Digest of Education Statistics, 2018). Велики број инцидената 
дешава се и у сфери сајбер простора, па је тако у периоду августа и 
септембра 2020. године од свих пријављених случајева употребе зло-
намерног програма (Ransomware) 57% случајева укључивало школе 
(Joint Cybersecurity Advisory, 2020:1). 

Због свега наведеног, у области безбедносне културе посебна 
пажња посвећује се садржајима који се односе на превенцију вршњач-
ког насиља, припремама за реаговање у ванредним ситуацијама и 
превенцију претњи и изазова из сајбер простора. Међутим, постоје 
и посебни програми које реализују припадници сектора безбедности 
(оружаних снага, полиције, ватрогасних служби и др.) и који су усме-
рени на каријерну оријентацију ученика за област безбедности. Један 
од таквих програма јесте Тренажни корпус младих резервних офи-
цира (Junior Reserve Officers Training Corps – JROTС), изборни програм 
војне обуке који спроводи копнена војска САД у више од 1.700 школа, 
са циљем промовисања војног позива и развоја одређених вредности 
код младих, као што су одговорност и значај служења отаџбини. 

Будући да је образовни систем САД комплексан и сведен на ниво 
држава, као и то да постоје многобројне претње и изазови, а самим 
тим и садржаји безбедносне културе који се изучавају, у овом пре-
гледном раду биће представљени они садржаји који се примењују/
могу примењивати у свим или већини савезних држава (при чему 
треба нагласити да ови садржаји безбедносне културе нису коначни). 



Вања Роквић160

У наставку текста прво ће се укратко представити систем основ-
ног и средњег образовања у САД, а потом и програми који се одно-
се на превенцију вршњачког насиља, програми и вежбе за припрему 
за ванредне ситуације, програми из области сајбер безбедности, као 
и програми каријерне оријентације из области безбедности. Имајући 
у виду комплексност образовног система у САД, као и чињеницу да 
се савезне државе суочавају се различитим претњама, у раду ће бити 
само приказани одређени програми и иницијативе, без њихове ана-
лизе, преиспитивања домета и исхода, будући да би то умногоме пре-
вазилазило оквире овог прегледног рада. 

Систем основног и средњег образовања у САД

Систем основног и средњег образовања у САД у надлежности је 
савезних држава. На нивоу основног и средњег образовања, курику-
луми, финансирање, настава и законска регулатива утврђују се пре-
ко школских округа (Wieczorek, 2008: 100). На федералном нивоу по-
стоји Департман за образовање (Department of Education) и у оквиру 
њега Канцеларија за основно и средње образовање (Office of Elemеntary 
& Secondary Education).3 У оквиру ове канцеларије је и Канцеларија 
за безбедну школу (Office of Safe and Supportive Schools)4, која се бави 
здрављем и добробити ученика, као и безбедношћу у школама, при-
премама и управљањем у случају катастрофа. Постоје и друге орга-
низационе јединице и програми, од којих се у контексту безбедно- 
сне културе може издвојити Јединица за опоравак након катастрофа 
(Disaster Recovery Unit), која је формирана са циљем да пружи подрш-
ку школама погођеним природним катастрофама које су проглашене 
на федералном нивоу.5 

Систем основног и средњег образовања назива се К-12 системом, 
будући да обухвата период од предшколског нивоа до 12. разреда. Си-
стем се састоји из три етапе: основна школа (до петог разреда К-5), 
виши разреди основне школе (К 6–8) и средња школа (К 9–12) (Fones, 
Guillen, Longoria, 2014). Према писању Вјечорека (Wieczorek), око 85% 

3 https://oese.ed.gov/offices/
4 https://oese.ed.gov/offices/office-of-formula-grants/safe-supportive-schools/ 
5 https://oese.ed.gov/offices/disaster-recovery-unit/
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ученика у САД похађа јавне школе, око 10,4% приватне, док се око 
1,7% њих школује код куће (Wieczorek, 2008: 100).

На федералном нивоу документ који уређује К-12 систем јесте За-
кон о основном и средњем образовању из 1965. године (Elementary 
and Secondary Education Act – ESEA), који представља основу „по-
свећености једнаком приступу квалитетном образовању” (Paul, 
2016). Током више од 50 година усвајани су амандмани на поменути 
закон или би председници током свог мандата посебним актом по-
ново одобравали и гарантовали важење акта. Закон „Ниједно дете не 
сме да буде изостављено” (No Child Left Behind Act of 2001) усвојен је 
2002. и представља поновно одобрење и важење Закона из 1965. го-
дине. Фокус овог документа јесте на уклањању препрека између раз-
личитих категорија ученика, пружајући могућност да свако дете има 
једнаку прилику за високошколско образовање (Klein, 2015). Овим 
законом смањена је аутономија савезних држава и школских окру-
га, односно извршена је „федерализација образовног система” (Heise, 
2017), што је, између осталог, биo фокус критичара овог закона (Russo, 
2016). Законом се од држава захтевало да на годишњем нивоу учени-
ци остваре 100% прогреса у познавању енглеског језика и математи-
ке до 2014. године. Овакви захтеви сматрани су нереалистичним, те 
је 2012. процењено да 80% јавних школа неће остварити предвиђени 
прогрес (Heise, 2017). Стога је овај закон доживео многобројне крити-
ке, а 2015. године замењен је новим законом под називом „Сваки уче- 
ник успева” (Every Student Succeeds Act), којим се државама делегира 
да развијају академске стандарде (Heise, 2017). Овим документом се, 
између осталог, и по први пут захтева да сви ученици буду образо-
вани у складу са високим академским стандардима који ће их при-
премити за успех, како на факултету тако и у даљој каријери (U.S. 
Department of Education, n.d). Предложено је, иако је на савезним 
државама да о томе одлуче, да се образовање и тестирање ученика 
врши у складу са Заједничким скупом државних стандарда (Common 
Core State Standards), који представља скуп академских стандарда за 
разреде К-12. Ове стандарде је 2010. године објавила Иницијатива за 
заједнички скуп државних стандарда (Common Core State Standards 
Initiative) (Anderson, Harrison, Lewis, 2012) и њима је прописано шта 
сваки ученик у К-12 систему мора да научи и примени из математике, 
енглеског језика (читање, писање) и из области историје, друштвених 
наука и техничких предмета. Међутим, имплементација стандарда у 
пракси показала се проблематичном, а према неким ауторима, дефи-
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нисани стандарди утичу на способост ученика „да мисле сопственом 
главом, сами постављају и следе циљеве без прекомерног спољног 
утицаја” (Tampio, 2018: 1). Будући да анализа нормативне регулативе 
и њена имплементација у пракси превазилазе оквире овог прегледног 
рада, у наставку ће бити само описани стандарди, који се могу сврста-
ти под окриље безбедносне културе. Ти стандарди се односе на здрав-
ствену безбедност, грађанско образовање, географију и тимски рад. 
У области здравствене безбедности ученици морају савладати гради-
во о начинима спречавања ширења заразних болести, о ризицима по 
здравље и начину управљања и редукције ових ризика (повреда, ал-
кохола, дувана, и сл), начинима промовисања личног здравља (позна-
вање културних и традиционалних уверења и традиционалних и не-
традиционалних начина лечења) и др. (McREL, n.d. – a).

Стандaрди из области грађанског образовања, између осталих, 
обухватају теме из познавања система власти, карактеристика поли-
тичких система, политичког система САД, познавања људских слобо-
да и права, домета и ограничења истих, партиципације у политичком 
животу, значаја и имплементације јавних политика (McREL, n.d. – b).

Из области географије издвајају се оне теме које се односе на ути-
цај човека на животну средину, одрживи развој и проблеме из обла-
сти животне средине (попут климатских промена) (McREL, n.d. – c). 
Док се из области тимског рада истичу теме које се односе на приме-
ну техника за решавање сукоба (утврђивање узрока и потенцијалних 
извора сукоба, успостављање правила за преговарање у сукобу, ко-
муникација), рад са другима без обзира на пол, етничку припадност, 
вероисповест, годиште и друго, развој емпатије, пријатељских односа, 
поштовање осећања и уверења других, правилно коришћење невер-
балне комуникације, поштовање културног диверзитета, уважавање 
успеха других, као и многе друге теме (McREL, n.d. – d).

Сви стандарди се фокусирају на развој критичког мишљења, ре-
шавања проблемa и на развој аналитичких вештина код ученика 
(Common Core State Standards Initiative, n.d.). Поред стандарда постоје 
и други садржаји безбедносне културе који се изучавају у оквиру об-
разовног система, као и многобројне ваннаставне активности. Ти са-
држаји умногоме зависе од претњи и изазова са којима се школе и 
ученици суочавају, и биће представљени у наставку. 
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Насиље у школама и програми за превенцију 
вршњачког насиља

Један од проблема са којима се суочавају ученици у школама јесте 
вршњачко насиље које се у САД сматра „значајним проблемом јавног 
здравља” (Hahn et al., 2007). Према писању Курциа и Фирст (Curcio 
and First), „насиље у школама је сложен проблем. Ученици нападају 
наставнике, странци повређују децу, ученици се повређују међусоб-
но... Насиље са којим се појединац може суочити варира од малтрети-
рања до силовања или убиства” (Curcio and First, 1993: 4). 

Будући да вршњачко насиље спада у категорију јавног здравља, 
овим питањем се у САД, поред Департмана за образовање, бави Цен-
тар за контролу и превенцију болести (Centers for Disease Control and 
Prevention). У циљу спречавања вршњачког насиља овај Центар ра- 
звио је пакет стратегија за превенцију, који обухвата: стратегије за пре- 
венцију злостављања и занемаривања деце, стратегије за превенцију 
насиља од стране интимних партнера током живота, стратегије за 
превенцију самоубиства, стратегије за превенцију сексуалног насиља 
и стратегије за превенцију вршњачког насиља (Centers for Disease 
Control and Prevention, n.d.). 

Према подацима Центра за националну статистику из области об-
разовања (Digest of Education Statistics), у периоду између 2015–16. го-
дине 69% јавних школа у САД пријавило је један или више случаје-
ва насиља, као што су озбиљни насилни инциденти (под које спадају 
силовање, пљачка и тешка телесна повреда). Уједно, у датом перио-
ду 65% школа пријавило је физички напад без коришћења оружја, а 
3% школа физички напад са коришћењем оружја (Digest of Education 
Statistics, 2018). Имајући у виду распрострањеност насиља у школама, 
покренути су програми за његову превенцију, који се називају „уни-
верзалним, школским програмима превенције”, који су намењени 
свим ученицима одређених разреда и фокусирају се на многе обла-
сти, као што су контрола емоција, самопоштовање, тимски рад, мирно 
решавање сукоба и слично (Centers for Disease Control and Prevention, 
2007). Уједно су у мају 2016. године све савезне државе усвојиле закон-
ску регулативу против злостављања и малтретирања (Law Atlas-Anti 
Bullying), а школе су на основу ових закона развиле моделе за смањење 
ризика и превенцију вршњачког насиља. 

На федералном нивоу усвојен је и Закон о безбедним и без дро-
ге школама и заједницама (Safe and Drug-Free Schools and Communities 
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Act), који пружа подршку програмима и активностима превенције 
вршњачког насиља, злоупотребе дроге и алкохола. Неке од активно-
сти спроведене под окриљем наведеног акта јесу развој свеобухват-
ног програма превенције насиља и употребе дрога за све ученике у 
систему К-12, што укључује едукацију у области здравља, ране ин-
тервенције, менторисања, упућивања на рехабилитацију, и др.; потом 
пружање професионалне обуке за наставнике, родитеље, припаднике 
полиције и друге чланове заједнице, као и многобројне друге актив-
ности (Federal Programs, n.d.).

Образовање за ванредне ситуације

Због изложености и рањивости САД на природне катастрофе, у об-
разовању се велика пажња посвећује припремама за реаговање у ван-
редним ситуацијама. Значајну улогу у овим припремама имају Центар 
за техничку подршку школама за припрему и управљање у ванредним 
ситуацијама (Readiness and Emergency Management for Schools (REMS) 
Technical Assistance (TA) Center) и Федерална агенција за ванредне си-
туације. 

Центар за техничку подршку школама за припрему и управљање 
у ванредним ситуацијама помаже школама и школским окрузима у 
изради Плана за реаговање у случају ванредних ситуација (Emergency 
Operations Plan – EOP), потом обезбеђује и низ интерактивних ала-
та ради подршке у спровођењу многобројних активности из области 
безбедности и припрема за ванредне ситуације,6 организује вебина-
ре и друге видове онлајн усавршавања на теме попут природних не-
погода, биолошких опасности, опасности изазваних човековим дело-
вањем, евакуације и сл.7

Када је у питању улога Федералне агенције за ванредне ситуације 
у области безбедносне културе у систему основног и средњег обра-
зовања, може се издвојити документ Федералне агенције који пружа 
смернице школама како би самостално развиле своје планове у слу- 
чају ванредних ситуација (School Emergency Planning Concepts). У са-
радњи Федералне агенције за ванредне ситуације, Департмана за 

6 Emergency Management Virtual Toolkit, https://rems.ed.gov/virtual-toolkit/down- 
loadable-tools.html

7 https://rems.ed.gov/virtual-toolkit/web-elearning.html 
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образовање и америчког Црвеног крста развијена је и национал-
на стратегија за образовање младих за спремност у области ванред-
них ситуација (The National Strategy for Youth Preparedness Education: 
Empowering, Educating and Building Resilience). Овом стратегијом дефи-
нисана су три циља: 

1. убрзавање напора усмерених ка едукацији младих о припрема-
ма за и одговору на будуће катастрофе;

2. успостављање партнерства са заинтересованим странама које 
дају приоритет за припремљеност младих; и

3. подстицање сарадње на федералном, државном и локалном ни-
воу, као и сарадње националних и локалних невладиних орга-
низација и приватног сектора, у спровођењу и пружању подр- 
шке у образовању младих из ове области (FEMA, 2015). 

Уједно, FEMA организује и програме за младе из области безбед-
носне културе у виду тренинга и игрица. Неки од реализованих про-
грама јесу: 
 „Спремни децо” (Ready Kids) за узраст од 8 до 12 година (К 2–6). 

Овај програм садржи игре повезане са катастрофама, квизове, 
приче, фотографије и цртане филмове који пружају неопходне 
информације деци о ванредним ситуацијама, али и родитељима 
и учитељима како би адекватно едуковала децу о ванредним си-
туацијама (FEMA, 2013: 16). 

 „Алати за ученике за планирање у ванредним ситуацијама” 
(Student Tools for Emergency Planning – STEP), програм за узраст 
од 9 до 11 година (К 4–5). Овај програм пружа информације о 
томе шта чинити у случају ванредне ситуације, како припреми-
ти комплет за хитне ситуације, како развити план комуникације 
са породицом (FEMA, 2013: 16).

 „Тим тинејџерске заједнице за брзи одговор” (Teen Community 
Emergency Response Team- Teen CERT), програм за узраст од 12 
до 18 година (К 7-12), који развија одговарајуће вештине нео- 
пходне за управљање у ванредним ситуацијама, креира културу 
спремности младих и промовише повезаност са локалним аген-
цијама, укључујући ватрогасце и полицију (FEMA, 2013: 16).

 „Девојчице извиђачи: ’Будите спремне’” (Girl Scouts: ’Be 
Prepared!’), програм за девојчице узраста од 5 до 18 година. Про-
грам се реализује у сарадњи са FEMA и Саветом извиђачког по-
крета за девојчице (Girl Scout Council of the Nation’s Capital). Овај 
програм има за циљ развој вештина код девојчица за заштиту 
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у случају ванредних ситуација. Програм обухвата припреме за 
идентификацију ризика и потенцијалних опасности, контакт са 
локалним агенцијама, упознавање са локалним системима за 
упозоравање на опасност, суочавање са емотивним одговором 
на опасности и др. (FEMA, 2013: 17).

Поред наведених организација, у едукацији деце о ванредним си-
туацијама учествују и друге, попут Црвеног крста САД, полиције, ва-
трогасних служби, Агенције за заштиту животне средине, организа-
ције „Спасимо децу” и других. Неки од програма едукације ових ор-
ганизација јесу: 
 9-1-1 за децу (9-1-1 for Kids®), званични едукативни програм 

обуке за узраст од 4 године живота до одраслог доба, који се 
спроводи у сарадњи полиције, хитне помоћи, ватрогасне служ-
бе и центра за позивање прве помоћи 911, и који има за циљ 
подизање свести младих о значају позивања 911 у случају опас-
ности (FEMA, 2013: 12).

 Увек спремни децо (Always Ready Kids – ARK), програм за узраст 
од 12 до 18 година, који је основан 2004. године и спроводи се у 
више савезних држава са циљем да се представе информације о 
спремности за ванредне ситуације и начину израде појединачних 
комплета за безбедност у случају опасности (FEMA, 2013: 12).

 Црвени крст САД – Управљање катастрофама (Masters of 
Disaster®), програм који је намењен за децу узраста од 5 до 14 
година, и подразумева интерактивна предавања о ванредним 
ситуацијама и реаговању у току истих (FEMA, 2013: 12).

 Амерички покрет извиђача дечака: Заслужна значка за спрем-
ност у ванредним ситуацијама (Boy Scouts of America®: Emergency 
Preparedness Merit Badge), програм за дечаке узраста од 11 до 17 
година. Овај програм подразумева развој вештина за приправ-
ност, реаговање, опоравак и ублажавање последица ванредних 
ситуација (од несрећа у кући до природних катастрофа) (FEMA, 
2013: 13).

 Агенција за заштиту животне средине: ресурси за ученике 
(Environmental Protection Agency: Student Resources) реализује 
кампању за децу узраста од 5 до 18 година. Кампања „Учини 
нешто/Допринеси” (Make a Difference) пружа информације о 
значају заштите животне средине у свакодневним ситуацијама, 
попут значаја рециклирања (FEMA, 2013: 15).
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 First© LEGO© League за узраст од 9 до 14 година, програм из 
роботике, креиран да децу заинтересује за науку и технологију 
и опреми их важним и корисним животним вештинама. Сваке 
године организује се званично такмичење са различитим тема-
ма, па и темама заштите животне средине (FEMA, 2013: 17).8 

 Great ShakeOutTM је сајт који пружа информације за појединце, 
предузећа, школе, верске заједнице, владине агенције и друге 
организације, за учешће у вежби ShakeOut. Ова вежба се односи 
на припрему и реаговање у случају земљотреса. Ресурси на сајту 
укључују упутство за вежбу, постере, видео записе, флајере, ба-
нере... (FEMA, 2013: 18).

 Резервне медицинске снаге (Medical Reserve Corps) реализују 
програм за узраст од 5. године живота до одраслог доба, који 
пружа обуку превенције од грипа, оживљавање, пружање прве 
помоћи и сл. (FEMA, 2013: 19).

 Национална асоцијација за тражење и спасавање (National 
Association for Search and Rescue: Hug-a-Tree and Survive Program) 
реализује програм за децу узраста од 7 до 11 година. Овај обра-
зовни програм обухвата информације и начин преживљавања у 
шуми уколико се деца изгубе (FEMA, 2013: 19).

 Национални савет за превенцију криминала (National Crime 
Prevention Council: McGruff® Club) реализује програм за децу уз-
раста од 6 до 10 година. Овај програм промовише превенцију 
криминала и едукацију из области безбедносне културе. Теме 
које су обухваћене програмом јесу решавање сукоба, безбедно и 
небезбедно окружење, безбедност на Интернету, вршњачко на-
сиље, оружје и друге (FEMA, 2013: 19).

 Национална асоцијација за заштиту од пожара (National Fire 
Protection Association: Risk Watch®: Natural Disasters) реализује 
програм за децу узраста од 4 до 14 година, који обухвата при-
прему за разне ванредне ситуације – земљотресе, поплаве, ура-
гане, торнада, шумске пожаре и снежне олује (FEMA, 2013: 20).

 Национална асоцијација за заштиту од пожара (National Fire 
Protection Association: Sparky®) реализује још један програм за 
децу узраста од 5 до 12 година. Овај програм обухвата сајт са 

8 У такмичењу 2019. године на тему „Пут смећа/отпада” учествовали су и ђаци 
из Србије, који су програмирали аутономног робота коришћењем LEGO MIND-
STORMS® технологија како би пронашли решење за проблеме са отпадом и 
рециклажом. 
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игрицама, информацијама о заштити од пожара, форум за по-
стављање питања, чланке о пожарима, план за безбедно на-
пуштање куће у случају пожара и друге (FEMA, 2013: 20).

 „’Спасите децу’: иницијатива спремних и резилијентних зајед-
ница” (Save the Children: Resilient and Ready Communities Initiative), 
програм за децу узраста од 5 до 12 година, који обухвата радио- 
нице креиране за едукацију деце за припрему и развијање от-
порности на разне ванредне ситуације, укључујући земљотресе, 
поплаве и шумске пожаре (FEMA, 2013: 22).

Све припреме и програми организују се у складу са председничком 
Директивом – 8 (Presidential Policy Directive / PPD-8). Циљ ове Дирек-
тиве је јачање сигурности и отпорности САД кроз системску припре-
му за одговор на безбедносне претње, укључујући терористичке акте, 
сајбер нападе, пандемије и природне катастрофе. Директивом је де-
финисана спремност у пет области: превенција, заштита, смањење, 
одговор и опоравак (The White House, 2011).

Вежбе које се спроводе у школама у случају 
опасности и ванредних ситуација

У складу са Законом који се односи на мере против ватреног оружја 
у циљу повећања школске безбедности и добробити ученика (House 
Bill 1216 – An Act Relating to non-firearm measures to increase school safety 
and student well-being), школе су у обавези да једном месечно спроводе 
вежбе које морају обухватити: склоништа, закључавање, евакуацију 
и протокол у случају земљотреса. Према секцији 1. наведеног зако-
на: „Одржавање безбедности у школи подразумева планирање пре-
венције од, интервенције на, ублажавања последица од, заштите од, 
реаговања на и опоравка од, различитих природних, физичких, со-
цијалних, емоционалних, биолошких и технолошких претњи и трау-
ма за појединца, школу и заједницу” (HOUSE BILL 1216, 2019). Закон 
препознаје да у зависности од географске локације школе имају једин-
ствене безбедносне изазове. Стога је у надлежности директора да из-
врши процену претњи и опасности које могу угрозити њихову школу 
и безбедност ученика. Као што је наведено, од школа се захтева да бар 
једном месечно имају вежбу која мора обухватити четири основна од-
говора на могуће претње и опасности: 
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1. Склониште у објекту/на локацији (Shelter-in-place) – вежба 
којом се смањује изложеност ученика и особља опасним мате-
ријама, као што су хемикалије, биолошки или радиолошки за-
гађивачи који су пуштени у спољну средину. Овом вежбом се 
изолује унутрашњост школе од спољашњег негативног утицаја 
опасних материја. 

2. Закључавање (Lockdown) – изоловање ученика и особља од 
претњи насиљем, као што су наоружани уљези који се могу наћи 
у школи или близини школе. 

3. Евакуација – евакуисање ученика и особља у случају претњи 
попут пожара, цунамија и сл. 

4. Земљотрес – подразумева увежбавање протокола за земљотрес 
који обухвата спуштање на тло, заузимање одређеног положаја 
тела и проналазак адекватног склоништа (drop, cover, and hold) 
(Слика 1). Учешће на годишњој вежби Great Washington ShakeOut 
пружа могућност за увежбавање овог протокола (OSPI, n.d.).

Слика 1. Протокол у случају земљотреса 
(Wellington Region Emergency Management Office – WREMO, n.d.)

Школе морају да документују вежбу (датум, време и врсту вежбе) 
и да чувају документацију. Додатно, бар у једној вежби мора се кори- 
стити информациони систем за мапирање школа (систем за мапи-
рање укључује нацрте школе, контакт информације, опасности и 
све друге информације о школским зградама, тзв. Rapid Responder). 
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Намера је да се директор и/или друго одговорно особље упозна са си-
стемом и његовом применом у ванредним ситуацијама. Систему се 
потом приступа током вежбе, а неки од примера употребе овог си-
стема су: спровођење вежбе евакуације у случају пожара у одређеном 
делу школске зграде. Из система се користе информације како би се 
проценила потенцијална опасност у близини пожара (нпр. присуство 
опасних материјала, гаса и сл.) и како би се реаговало на одговарајући 
начин (OSPI, n.d.).

Образовање у области сајбер безбедности

Поред образовања из области превенције вршњачког насиља и 
ванредних ситуација, последњих година посебна пажња посвећује се 
и образовању из области сајбер безбедности. Према подацима Аген-
ције за заштиту личних података (Privacy Rights Clearinghouse), од 
2005. године регистровано је 788 случајева кршења права у систему 
образовања. Као један од примера наводи се случајно објављивање 
бројева социјалног осигурања ученика на веб страници школског 
округа у Флориди (REMS, n.d. – a). Заштита деце регулисана је зако-
нима, попут Закона о заштити деце на Интернету (Children’s Internet 
Protection Act), према коме су школе и библиотеке у обавези да по- 
тврде да имају усвојену политику безбедности на Интернету којом се 
блокира или филтрира приступ непристојном садржају, попут слика, 
дечије порнографије или другом садржају који може бити штетан за 
децу. Према извештају Заједничког савета за сајбер безбедност (Joint 
Cybersecurity Advisory), школе су мета разноврсних напада, попут на-
пада коришћењем злонамерних програма (Ransomware, Мalware). 
Због постојеће епидемиолошке ситуације узроковане корона виру-
сом и преласком на онлајн наставу, број напада на школе се значај-
но повећао. Па је тако у периоду августа и септембра 2020. године од 
свих пријављених случајева инцидената због употребе злонамерног 
програма (Ransomware) 57% случајева укључивало К-12 школе (Joint 
Cybersecurity Advisory, 2020: 1). Уједно, забележен је и велики број 
случајева прекида онлајн наставе уз вербално вређање ученика и на-
ставника, приказивања порнографије, насилних садржаја и доксинга 
(doxing) (Joint Cybersecurity Advisory, 2020: 3).
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Поред претњи школама које долазе из сајбер простора, посебна 
пажња се посвећује и претњама које су из овог простора упућене деци, 
попут секстинга, онлајн злостављања и малтретирања, изнуђивања, 
непристојног садржаја, онлајн предатора и др. Стога се у школске ку-
рикулуме укључују и теме о безбедности на Интернету, приватности, 
ауторским правима, онлајн злостављању и друге. Ученицима, али и 
наставницима и родитељима доступни су многи програми и обуке на 
ову тему, попут OnGuard Online програма који пружа наставни мате-
ријал за наставнике основних и средњих школа, као и адекватне ре-
сурсе за родитеље о томе како да разговарају са својом децом о пона-
шању када су на Интернету (REMS, n.d. – b).

Програми каријерне оријентације из области 
безбедности

Постоји и неколико програма намењених ученицима К-12 система 
који се односе на каријерну оријентацију из области безбедности. То 
су програми које спроводе оружане снаге САД, полиција, ватрогасци, 
Департман за отаџбинску безбедност и други. 

Један од ових програма односи се на војну обуку, и то је Тренаж-
ни корпус младих резервних официра. Ово је изборни програм војне 
обуке који је успостављен на основу Закона из 1916. године (National 
Defense Act of 1916). Овај програм спроводи копнена војска оружаних 
снага САД и основни циљ програма је да се ученицима у средњошкол-
ским образовним институцијама у САД „усаде” одређене вредности, 
попут одговорности и значаја служења отаџбини, као и да се промо-
више војна професија. Као основна мисија/мото програма наводи се 
„мотивисање младих да буду бољи грађани”. Програм се спроводи у 
више од 1.700 државних и приватних школа (U.S. Army Junior Reserve 
Officers’ Training Corps, n.d.).

Поред овог програма, постоји и програм Цивилне ваздушне па-
троле (Civil Air Patrol) за младе узраста од 12 до 18 година (К 6–12). 
Цивилна ваздушна патрола је резерва Ваздухопловних снага САД и 
води кадетски програм за тинејџере (Teen Cadet Program), који пружа 
основне информације о принципима ваздухопловства, камповања, 
пешачења, пружања прве помоћи, тимског рада, физичке активности 
и др. Овај програм је уједно и припрема за каријеру у авијацији или 
војсци. Према расположивим подацима, око 10% кадета Ваздухопловне 



Вања Роквић172

академије започело је своје образовање управо у Цивилној ваздушној 
патроли (FEMA, 2013: 14).

Поред оружаних снага, програме каријерне оријентације има и по-
лиција. Један од њих јесте Целоживотно учење: истраживање каријерe 
у полицији (Learning for Life: Law Enforcement Career Exploring), који је 
намењен младима узраста од 14 до 20 година. Овај програм подразу-
мева тренинг о циљевима, мисији и задацима полиције и пружа ка-
ријерну оријентацију за полицијски позив (FEMA, 2013:18). Сличне 
програме каријерне оријентације организују и ватрогасне службе у 
савезним државама.9 

Ради промовисања сајбер безбедности, али и каријере у овој сфе-
ри, Департман за отаџбинску безбедност САД покренуо је програм 
под називом Програм за помоћ у образовању у области сајбер бе- 
збедности (Cybersecurity Education Training Assistance Program – CETAP). 
Овај програм намењен је изради курикулума и образовних алата у 
К-12 систему образовања. У оквиру Департмана за унутрашњу бе- 
збедност за реализацију програма задужена је Агенција за сајбер бе- 
збедност и безбедност инфраструктуре (Cybersecurity and Infrastructure 
Security Agency), која кроз поменути програм настоји да имплементи-
ра интегрисани модел (Cyber-Integrated Curricular Model), како би се 
остварили следећи циљеви: 1. проширити свест о значају национал-
ног образовања из области сајбер безбедности; 2. подстаћи ученике 
за похађање програма из области сајбер безбедности и каријеру из 
ове области, као и опремити учитеље материјалима и знањем из ове 
области како би их могли пренети на ученике; 3. пружити програм 
који би био примењив у свим савезним државама; 4. пружити одго-
варајућа средства за мерење дугорочних ефеката обуке наставника у 
коришћењу предложеног курикулума и његовог утицаја на ученике. 
Ово укључује број наставника који су прошли обуку, број ученика 
којима предају, број ученика који се одлучио бавити облашћу сајбер 
безбедности; и 5. развити и применити адекватну стратегију којом ће 
се утицати на већи број ангажованих едукатора из области сајбер бе- 
збедности у К-12 систему образовања.10 

9 http://www.aaffmuseum.org/the-future-firefighter-program-for-middle-and-high-
school-students/ 

10 https://niccs.cisa.gov/formal-education/integrating-cybersecurity-classroom; https://
beta.sam.gov/fal/ec69019c551b402bb5f177702e924789/view
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Закључак

Систем основног и средњег образовања у САД, познатији као К-12 
систем, је децентрализован и комплексан. Надлежност у формули-
сању регулативе и наставних планова и програма имају савезне др-
жаве, односно школски окрузи. Међутим, и на федералном нивоу по-
стоји одређена законска регулатива и заједнички стандарди који су 
усмерени на развој једнаких могућности и достигнућа свих ученика. 
Када су у питању образовни и васпитни садржаји који се баве темом 
безбедносне културе унутар система основног и средњег образовања, 
они су у великој мери условљени безбедносним претњама и изазови-
ма са којима се школе и ученици суочавају. Анализом васпитно-обра-
зовних садржаја и активности утврдило се да се изучавају, увежбавају 
и тренирају садржаји и безбедносне праксе у вези безбедносних ризи-
ка и претњи, који су део како школског амбијента и простора тако и 
свакодневног живота ученика и младих и ван школског окружења. На 
првом месту је насиље у школама и вршњачко насиље у која спадају 
озбиљни насилни инциденти, као што су силовање, пљачке и тешке 
телесне повреде. У одређеном броју случајева ови инциденти деша-
вају се уз примену ватреног оружја. Стога су и развијени програми 
које називају „универзалним, школским програмима превенције” на-
сиља. Будући да су савезне државе подложне природним непогодама, 
а самим тим и школски окрузи, школе и уечници, велики број како 
наставних тако и ваннаставних активности усмерен је на превенцију 
и припрему за реаговање у ванредним ситуацијама. Значајну улогу 
у формирању ових садржаја и активности имају Центар за техничку 
подршку школама за припрему и управљање у ванредним ситуација-
ма и Федерална агенција за ванредне ситуације. Ове две организације 
помажу школама у изради планова за реаговање у ванредним ситуа-
цијама и реализују многобројне тренинге и друге активности из ове 
области. Уједно, у складу са законском регулативом, школе су у оба-
вези да једном месечно спроводе вежбе које морају обухватити: скло-
ништа, закључавање, евакуацију и протокол у случају земљотреса. 

Последњих година пажња се посвећује и образовању из области 
сајбер безбедности, како због тога што су школе подложне разним 
врстама сајбер напада, тако и због чињенице да је велики број претњи 
попут онлајн злостављања, изнуђивања, непристојног садржаја, он-
лајн предатора и других, упућене самој деци. Због тога се у школске 
курикулуме укључују и теме о безбедности у сајбер простору, али су 
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ученицима, као и учитељима и родитељима доступни и други додатни 
ресурси на ову тему. 

Посебан вид едукације из области безбедносне културе односи се 
на промовисање сектора безбедности и каријерне оријентације из ове 
области. Тако одређени видови оружаних снага САД организују про-
граме којима се промовише војна професија. Уједно, постоје и про-
грами којима се промовише полицијска професија, али и каријера у 
сфери сајбер безбедности.

Важно је напоменути да у овом раду нису обухваћене све претње 
са којима се школе и ученици суочавају, као ни сви садржаји безбед-
носне културе. Имајући у виду комплексност образовног система 
САД и оквира овога рада, изабрани су само они садржаји који се или 
примењују или се могу применити у свим савезним државама. Истра-
живање садржаја безбедносне културе у систему основног и средњег 
образовања САД могао би се дефинисати као засебан пројекат, чији 
би резултати свакако били драгоцени, имајући у виду разноврсност 
образовних садржаја, вежби и ваннаставних активности из безбед-
носне културе, као различитих искустава на нивоу савезних држава у 
односу на претње са којима су ученици и школе суочени. 
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САДРЖАЈИ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У 
ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ КУБЕ

Сажетак: У овом прегледном раду приказани су подаци везани за образовне и васпит-
не садржаје који се баве темом безбедносне културе унутар система основног и средњег 
образовања у Републици Куби. За потребе писања рада коришћени су подаци из ориги-
налних и прегледних научних радова, извештаја и докумената државних институција и 
међународних организација, курикулума наставних предмета основног и средњег обрa-
зовања, нормативне регулативе и медијских чланака. На основу анализе прикупљених 
података утврђено је да су догађаји из историје, као и географски положај Кубе, у највећој 
мери утицали на креирање образовних садржаја из области безбедносне културе. У раду 
је закључено да је образовање организовано у складу са принципима Кубанске револу-
ције, а у домену безбедносне културе највише је усмерено ка образовању за заштиту жи-
вотне средине и смањењу ризика од катастрофа, као и на припрему младих за служење 
војног рока и војну одбрану земље. 
Кључне речи: Република Куба, безбедносна култура, смањење ризика од катастрофа, од-
брана земље, култура превенције 

Увод

„Куба је демократска, независна и суверена социјалистичка др-
жава права и социјалне правде, организована за добробит свих 
као недељива и унитарна република, основана од стране радних, 
поносних, хуманих и моралних грађана, ради уживања слобо-
де, једнакости, правде, равноправности, солидарности и инди-
видуалног и колективног благостања и просперитета” (члан 1. 
Устава Републике Кубе) (Comparative Constitutions Project 2019).

Историја, политички систем и географски положај Републике Кубе 
(у наставку текста Куба) значајно су утицали на структуру и садр-
жаје наставних планова у систему основног и средњег образовања. 
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Свеобухватне реформе образовног система започете су након Кубан-
ске револуције 1959. године са циљем да образовање на свим нивои-
ма буде бесплатно и доступно свима и да образовни садржаји буду 
у складу са марксистичком идеологијом и принципима Кубанске ре-
волуције. Па се тако предмет Историја Кубе фокусира на „патриот-
ско, морално и идеолошко образовање нових генерација” (Historia de 
Cuba, n.d.: 40), док се кроз предмет Грађанско образовање ученици 
упознају са политичким системом, као и правима и обавезама који 
проистичу из важећих законских норми. Због географског положаја 
Кубе и подложности елементарним непогодама, од којих су најра-
зорнији урагани, посебна пажња у систему образовања посвећује се 
образовању за заштиту животне средине и смањењу ризика од ката-
строфа, са циљем креирања безбедносне културе (Thompson, 2007) и 
културе превенције (Mas Bermejo, 2006). Стога се у оквиру предмета 
Свет у коме живимо, Географија Кубе, али и других наставних пред-
мета, ученици упознају са природом, непогодама и значајем превен-
ције. Део наставних и ваннаставних активности чине и многоброј-
не вежбе, попут вежби евакуације, док ученици у оквиру пионирских 
организација уче о преживљавању у природи, заштити животне сре-
дине, системима раног упозорења, употребом заштитних одела и дру-
ге заштитне опреме, као и другим мерама за потребе цивилне и војне 
одбране. Уједно, у сарадњи са Националним штабом цивилне одбра-
не (Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil), спроводе се програми 
који се односе на припрему ученика и наставника за суочавање и реа- 
говање на разне врсте ванредних ситуација, али и за припрему мла-
дих за војну одбрану и служење војног рока. Значајну улогу у образо-
вању за безбедносну културу имају и медији, који емитују садржаје 
о превенцији и смањењу ризика од катастрофа, али и сви други сег-
менти друштва, попут здравства, спорта, Федерације кубанских жена 
(Federación de Mujeres Cubanas), Комитета за одбрану револуције (Los 
Comités de Defensa de la Revolución) и других.

Данас је образовање на Куби доступно свима и бесплатно на свим 
нивоима, а према подацима УНЕСКО-а, стопа писмености младих 
узраста од 15 до 22 године је завидних 99,9% (UNESCO, n.d.), те се 
може закључити да су постављени циљеви реформе образовног си-
стема остварени. Куба се данас сматра водећом земљом и у области 
одговора на ванредне ситуације и спремности становништва и често 
се наводи као модел за државе у развоју које су подложне елементар-
ним непогодама, пре свега ураганима (Mas Bermejo, 2006: 13). Када је 
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2016. године снажан ураган Метју (Hurricane Matthew) погодио Кари-
бе и САД, на Куби је евакуисано 1.079.000 људи. Није забележен није-
дан смртни случај (OSCHA, 2016a) за разлику од осталих карипских 
држава, попут Хаитија, где је настрадало више од 500 људи (OSCHA, 
2016b). И у САД, пре свега Северној Каролини, забележено је више 
од 20 смртних случајева (Helsel, 2016). Сматра се да успех Кубе у одго-
вору на катастрофе лежи у континуираној формалној и неформалној 
едукацији становништва. 

Полазећи од чињенице да су догађаји из историје, као и географски 
положај Кубе у највећој мери утицали на креирање образовних са-
држаја из области безбедносне културе, у наставку текста прво ће се 
представити кратак историјски осврт на развој система образовања, 
а потом и курикулуми релевантних наставних предмета и преглед 
ваннаставних активности, односно они садржаји који се у најширем 
смислу могу подвести под појам безбедносне културе. 

Историјски осврт на развој система образовања 
и садржаја који се баве темом безбедносне 

културе у Републици Куби

Многобројни догађаји из историје Кубе од шпанске колонијалне 
зависности, америчке војне окупације, диктаторског режима Бати- 
сте, па до Кубанске револуције, значајно су утицали на систем образо-
вања, како на његову структуру тако и на садржаје који се изучавају. 
Током колонијалног периода образовање je пружала Католичка црк-
ва, било је ограничено и доступно само богатијим грађанима и „слу-
жило је као средство за сузбијање националног ослобођења, пропо-
ведајући лојалност цркви и круни” (Johnston, 1995: 26). Односно, под 
шпанском колонијализацијом није постојала традиција јавног обра-
зовања (Johnston, 1995: 26), а постојећи систем сматрао се средством 
за обезбеђивање колонијалне зависности Кубе (Fitchen, 1974). 

Након војне окупације од стране САД приступа се развоју система 
како јавног тако и приватног образовања, формирају се одређене ин-
ституције, попут институције Повереника за школе и Одбора за об-
разовање1 и усвајају се закони о школама. Американци су сматрали 

1 Одбор је до 1902. године формирао скоро 36.000 учионица за 172.000 ученика 
(10,9% тадашње популације) (Cruz-Taura, 2008: 171).
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да је неписменост главна препрека стабилности сваке владе, па је тако 
приоритет у области образовања био увођење обавезног основног 
образовања деце од 6 до 14 година (Paulston, 1971, цитирано према 
Gonazales, 1997: 18). Међутим, тадашњи образовни систем био је из-
грађен по узору на амерички систем, а као модел за законе користио 
се закон савезне државе Охајо. За литературу су се користили америч-
ки уџбеници преведени на шпански језик, а кубански учитељи су се 
усавршавали у САД (De Quesada, 2011). Према писању Переза (Pérez), 
овакав систем образовања користио се као средство за промовисање 
америчких ставова и вредности (цитирано према Minichino, 2014: 84). 
Иако је овај систем био значајан за развој образовања на Куби, он није 
могао да задовољи образовне потребе руралних подручја којa су била 
знатно неразвијенија и сиромашнија у односу на урбане средине, те 
је, и поред обавезе основног образовања, велики проценат станов-
ништва остао неписмен. Овоме су допринели и други фактори, попут 
недовољног броја школских објеката, лоше хигијене, корупције у об-
разовном систему и сл. (Minichino, 2014: 97).

У наредном периоду, који је био обележен диктаторским режимом 
Батисте, фокус образовања био је на приватизацији школа. Образо-
вање деце из руралних подручја остаје занемарено, а, према процена-
ма, 50% деце школске популације није уопште похађало школу. У том 
периоду неписменост међу младима узраста од 15 година била је око 
24% (López, 2011: 56), а према писању Лејнера (Leiner), према попису 
становништва из 1953. године од укупно 1.032.849 одраслих 23,6% их 
је било неписмено (Leiner, 1987: 173). 

Свеобухватни процес реформе школства започиње након Кубан-
ске револуције и заснивао се на идеји Хосеа Мартија (José Martí) да 
је „образовање једини начин да се буде потпуно слободан” (цитира-
но према Regan, 2018). Основни циљ реформе образовног система 
био је доступност образовања за све и искорењивање неписмености. 
Први закон о реформи, Закон о првој свеобухватној реформи наста-
ве (La Ley sobre la Primera Reforma Integral de la Enseñanza), усвојен је 
1959. године и њиме је успостављена организација наставе у складу 
са интересима револуције (LEY NO. 680, 1959). Потом је 1961. годи-
не усвојен Закон о национализацији образовања на Куби (La Ley de 
Nacionalización de la Enseñanza), којим се проглашава да образовање 
представља јавно добро и да је бесплатно. Чланом 2. Закона је дефи-
нисано да се због национализације сви образовни центри којима су 
руководила приватна и правна лица додељују држави Куби (La Ley de 
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Nacionalización de la Enseñanza, 1961, artículo 2). Односно, овим Зако-
ном су на Куби укинуте приватне школе. Исте године започиње и ма-
совна кампања описмењавања становништва (Fernandes, 2011). Пре-
ма Уставу Кубе (La Constitución de la República), који је на снази од 24. 
фебруара 1976. године (са допунама 2019. године), образовање је бе- 
сплатно на свим нивоима, а држава је дужна да оријентише, подстиче 
и промовише образовање, културу и науку у складу са принципима 
марксистичке идеологије и идеологије Хосеа Мартија. Другим речи-
ма, како наводи Лопез (López), за Кубу је „образовање једно од њених 
кључних стубова, као и витална посвећеност државе свом друштву” 
(López, 2011: 55). 

Због свог географског положаја и подложности многобројним при-
родним непогодама, пре свега ураганима (али и поплавама, земљотре-
сима и сушама), од 1959. године, а нарочито од седамдесетих година 
20. века, велика пажња посвећује се образовању за заштиту животне 
средине, које се сматра „инструментом за превенцију и смањење по-
следица од катастрофа по становништво” (Valdés Valdés & Miscolta, 
2017: 1). Према писању Томпсон (Тhompson), у периоду између 1985. и 
2000. године Куба се суочила са 48 хидро-метеоролошких катастрофа 
(Thompson, 2007: 4). Због наведеног кубанска влада непрестано ула-
же у едукацију о смањењу ризика од катастрофа, како кроз формално 
образовање, едукацијом на радним местима, тако и едукацијом путем 
медија (Тhompson, 2007: 8). Кроз многобројне школске и ваншкол-
ске активности, као што су вежбе евакуације и симулације ванред-
них ситуација и катастрофа, ученици се упознају о „важности соли-
дарности, самопомоћи и узајамне помоћи” (цитирано према Hirtle, 
2019: 56). Почевши од трећег разреда основног образовања, учени-
ци се упознају са животном средином кроз предмет Свет у коме жи-
вимо, а потом у шестом и седмом разреду, као и у средњој школи у 
оквиру предмета Географија, уче о метеорологији, ураганима и пре-
венцији (MEDICC Review, 2004: 13). Уједно, ученици се у оквиру пио- 
нирских организација припремају за преживљавање у природи, али 
се упознају и са потребом заштите животне средине, као и разним ме-
рама за спровођење цивилне и војне одбране. Значајну улогу у образо-
вању играју медији који емитују поруке и програме о смањењу ризи-
ка од катастрофа и спремности на катастрофе, али и други сегменти 
друштва попут јавног здравства (породични лекари држе предавања 
о смањењу здравствених ризика у случају катастрофа). Од 1986. годи-
не једном годишње пре сезоне урагана, на националном нивоу, нивоу 
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провинција и локалном нивоу, спроводи се вежба Meteoro, у којој уче-
ствује целокупно друштво, што заједно, са напред наведеним, пред-
ставља значајан образовни инструмент за подизање свести људи и из-
градње културе безбедности друштва (Oxfam América, 2004: 28).

Систем основног и средњег образовања и предмети 
који се баве темом културе безбедности

Систем образовања у Републици Куби подељен је на предшколско, 
основно, средње, предуниверзитетско, техничко и професионално, 
посебно образовање одраслих и усавршавање учитеља и професора 
(Profit magazine, 2011). Будући је фокус овог прегледног рада на ос-
новном и средњем образовању, односно садржајима који се на овим 
нивоима баве културом безбедности, они ће и бити представљени у 
наставку рада. 

Oсновно образовање је обавезно и подељено је на две фазе: прва, 
фаза, од првог до четвртог разреда, и друга фаза, која обухвата пети 
и шести разред. Средње образовање има две компоненте: обавезно 
основно средње образовање, које обухвата седми, осми и девети раз-
ред, и необавезно средње образовање (UNESCO, 2010). Курикулум ос-
новног образовања обухвата Mузичко образовање, Mатематику, Рад-
но образовање (повезаност учења у учионици са продуктивним ра-
дом), Шпански језик, као и нови предмет уведен средином деведесе-
тих година 20. века – Свет у коме живимо. У петом разреду уводи се 
Историја, Грађанско образовање, Природне науке, а у шестом разреду 
и Географија (Ministerio de Educación, n.d. – a). У основном средњем 
образовању уводе се Физика, Биологија и Енглески језик (Ministerio 
de Educación, n.d. – b). Поред редовне наставе у школама на Куби, за 
потребе основног и средњег образовања успостављена су и два об-
разовна ТВ програма – Образовни програм 1 и 2 (Canal Educativo 1 
y 2), који дневно емитују 12 сати програма. На сајту Министарства 
просвете (Ministerio de Educación), у рубрици TELECLASES, могу се 
гледати или преузети снимци предавања за више нивоа образовања. 
Свако предавање преноси се и на знаковном језику. Уједно, са сајта је 
могуће преузети апликацију за андроид мобилне уређаје: MiClaseTV 
app.2 Због епидемиолошке ситуације узроковане пандемијом корона 

2 https://www.mined.gob.cu/teleclases/
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вируса, Министарство просвете креирало је и YouTube канал као до-
пуну часовима који се емитују путем ТВ програма.3

Када су у питању садржаји који се баве културом безбедности, 
они се могу пронаћи у курикулима готово свих предмета у основној 
и средњој школи. Анализом наставних садржаја и програма основ-
ног и средњег образовања, за потребе овог прегледног рада издвојени 
су следећи предмети: Свет у коме живимо за трећи разред основног 
образовања, предмет Грађанско образовање за пети разред основног, 
као и осми и девети разред основног средњошколског образовања, 
предмет Историја Кубе за пети разред основног образовања и Геогра-
фија за шести разред основног образовања. Анализа курикулума из-
двојених предмета биће приказана засебно. 

Уједно, Министарство просвете, у координацији и под вођством 
Националног штаба цивилне одбране (Estado Mayor Nacional de la 
Defensa Civil), спроводи програме који се односе на припрему уче-
ника и наставника за суочавање и реаговање на разне врсте ванред-
них ситуација. Национални штаб цивилне одбране припрема Ми-
нистарство просвете и даје смернице и методолошка упутства за ра- 
звој патриотског образовања деце и младих, као и смернице за њихову 
припрему за одбрану државе (Ministerio de Educación, n.d. – c). Са-
држаји ових програма укључени су у курикулуме наставних предме-
та (попут Свет у коме живимо, Историја Кубе и других), али и кроз 
засебне програме. Као посебан програм издваја се Програм активне 
војне службе (Servicio Militar Activo), који је усмерен на јачање поли-
тичко-идеолошког окружења које подстиче младе на свесно испуња-
вање дужности и обавеза према „одбрани социјалистичке домовине 
путем активне војне службе” (Ministerio de Educación, n.d. – d). Зна-
чајну улогу у заштити животне средине и припреми за цивилну (али и 
војну) одбрану имају и пионирске организације. Пионирска органи-
зација „Хосе Марти” (Organización de Pioneros José Martí) има за циљ 
развијање осећаја друштвене одговорности, љубави према домови-
ни, другим народима, поштовање историје, стварање радних навика, 
промовисање моралних квалитета, развијање спортског духа, орга-
низовање спортских, културних и других активности, али и активно-
сти које се односе на припреме за одбрану државе (EcuRed, n.d. – a).

3 https://www.mined.gob.cu/ministerio-de-educacion-de-cuba-crea-nuevo-ca-
nal-en-youtube/ 
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Садржаји који се баве темом културе безбедности 
у курикулима предмета основног и средњег 

образовања – анализа курикулума 

У овом делу рада биће приказани резултати анализе курикулума 
наставних предмета основног и основног средњег обрaзовања, који су 
на шпанском језику доступни на сајту Министарства просвете.

У курикулуму предмета Свет у коме живимо за трећи разред ос-
новне школе као основни циљеви предмета, између осталог, дефи-
нисани су допринос формирању осећања љубави према домовини и 
њеним јунацима; познавање људског тела, познавање разлика између 
дечака и девојчица и сексуално образовање школске деце од њиховог 
раног узраста. У оквиру овог предмета ученици се упознају и са ос-
новним појмовима о природи и диверзитету (El Mundo en que vivimos 
3er grado, n.d.). У оквиру наставе из овог предмета у нижим разреди-
ма организују се и излети и екскурзије, у вишим разредима формирају 
се бригаде за заштиту природе које имају за циљ да истраже активно-
сти које утичу на контаминацију и друге проблеме у животној средини. 
Када су у питању теме из облaсти заштите животне средине и спрем-
ности за катастрофе значајан је предмет Географија, који се изучава од 
шестог разреда основног образовања. У оквиру овог предмета ученици 
се упознају са основним појмовима из области географије, са значајем 
географског положаја Кубе и последицама оваквог географског поло-
жаја, али и са значајем заштите и унапређења животне средине како за 
садашње, тако и за будуће генерације, као и са потребом рационалног 
коришћења природних ресурса (Geografía de Cuba, n.d.).

Следећи анализирани курикулум јесте курикулум предмета 
Грађанско образовање за пети разред основне школе. У курикулуму 
је дефинисано да је циљ предмета постизање циљева комунистичког 
образовања и унутар њега политичко образовање у коме ће се уче-
ници упознати са политичким правима и обавезама грађана у складу 
са законским нормама које владају у држави и нормама заједничког 
живота са осталим члановима друштва. Теме које се изучавају у окви-
ру овог предмета покривају различите аспекте грађанског образо-
вања, између осталог: поштовање симбола домовине и њених јунака и 
свих чланова друштва; значај одбране домовине; брига и поштовање 
друштвене и личне имовине; односи између чланова породице, ква-
литети и моралне вредности које карактеришу те односе; права и оба-
везе радника; морални квалитети присутни код истакнутих радника; 
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поштовање и поступање према закону у социјалистичком друштву и 
друге. Истакнуто је да у школи постоји много начина да се ради на мо-
ралном и грађанском образовању ученика, али тај рад мора бити при-
сутан у сваком сегменту школског живота, због чега је потребно осло-
нити се и на остале предмете из образовног плана и на све наставне, 
ненаставне и ваннаставне активности које се изводе (Educación Cívica, 
n.d.). Као одлучујући фактор у васпитном утицају предмета истиче 
се слика наставника као пример оних вредности које преноси својим 
ученицима, односа који успоставља са њима, као и његова способност 
да подстиче дебате у којима ће се користити чврсти аргументи. Како 
се наводи у курикулуму предмета, „за постизање циљева овог пред-
мета пре свега треба имати у виду да деца треба да учествују у свакој 
активности која се спроводи, јер се формирање моралних квалитета 
не постиже само познавањем како се треба понашати и које су после-
дице неадекватног понашања, него и развијањем осећаја потребе да се 
поступа у складу са утврђеним нормама” (Educación Cívica, n.d.: 54).

У оквиру предмета Историја Кубе за пети разред основног обра-
зовања изучавају се теме о патриотизму, традицији кубанског наро-
да, вредностима историјских личности, антиимперијализму прои- 
стеклом из процеса борбе за независност до остваривања социјали-
стичке револуције. Изучава се историја Кубе између XV и XIX века са 
циљем да ученици усвоје елементарна знања о историји Кубе и објасне 
најважније чињенице и појаве из историје између XV и XIX века; да дају 
примере догађаја, процеса и поступака из историјског периода који се 
изучава; да вреднују поступке историјских личности и значај најва- 
жнијих догађаја и појава у изучаваном периоду (Historia de Cuba, n.d).

У оквиру предмета Грађанско образовање за осми разред основ-
ног средњег образовања изучавају се теме које имају за циљ да: поја- 
сне историјски процес стварања доктрине о људским правима и миру; 
представе одлике различитих генерација људских права која су про-
писана међународним документима; прикажу доследну примену људ-
ских права на Куби; представе одлике система социјалистичког зако-
нодавства на Куби, као основу за његово свесно поштовање код адо-
лесцената; вреднују улогу и одговорност породице у припреми кубан-
ског адолесцента за изградњу савременог кубанског друштва; оцене 
положај адолесцената у погледу дужности и права грађана (Educación 
Cívica 8vo grado, n.d.). Док су у оквиру курикулума овог предмета за 
девети разред основног средњег образовања дефинисани следећи 
циљеви: показати да је кубанско друштво организовано за добро свих 
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како је Хосе Марти замишљао; учврстити мисао да је кубански поли-
тички систем, који предаје своју моћ народу, заправо главно дости- 
гнуће које се мора чувати, јер сва друга зависе од њега; објаснити по-
требу одговорног личног поступања адолесцената, као суштинског 
елемента за будућност домовине и решавања проблема данашњег све-
та (Educación Cívica 9no grado, n.d.).

Поред формалног образовања у Куби, веома је важно и неформал-
но образовање, а примери овог образовања из области безбедносне 
културе биће представљени у наставку рада. 

Неформално образовање за безбедносну културу

У неформалном образовању учествују многобројни сектори, као 
што су сектор јавног здравства, културе и спорта, комуникација, али 
и организација, попут Федерације кубанских жена, Комитета за од-
брану револуције, Народног већa (El Consejo Popular), пионирске ор-
ганизације и Националне комисије за превенцију и социјалну за-
штиту (la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social) (Education 
Encyclopedia– StateUniversity.com, n.d.).

У сарадњи са наведеним секторима и организацијама Министар-
ство просвете реализовало је многобројне проjекте из области бе- 
збедносне културе, од којих издвајамо следеће: 

(1) Програм „Васпитајте своје дете” (Educa a tu Hijo), социјални 
програм који има за циљ да припреми породице да у кућним 
условима остваре свеобухватни развој своје деце. Овај програм 
се спроводи кућним посетама, пружањем помоћи трудницама, 
деци са посебним потребама, породичним радионицама, рекреа- 
тивним, културним и спортским активностима. Програм спро-
воде Министарство просвете, Министарство за јавно здравље, 
Министарство културе, Национални завод за спорт, физичко 
васпитање и рекреацију, Федерација кубанских жена, Нацио-
нално удружење малих фармера, Министарство унутрашњих 
послова и Кубански институт за радио и телевизију (EcuRed, 
n.d. – b).

(2) „Програм едукације о сексуалности са фокусом на родна и сек-
суална права у националном образовном систему” (Programa de 
educación de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales 
en el sistema nacional de educación). Програм је успостављен 
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Министарском резолуцијом бр. 139/2011, а спроводи га Ми-
нистарство просвете. Основни циљ програма је промовисање 
здравог и одговорног сексуалног понашања, промовисање род-
не равноправности, недискриминације и ненасиља, односно 
борба потив насиља заснованог на роду, раси, идентитету и/или 
сексуалној оријентацији (Ministerio de Educación, 2012).

(3) Програми Клуба младих из области рачунарства и информати-
ке (Joven Club de Computación y Electrónica), који се спроводе са 
циљем информатизације кубанског друштва, развијања инфор-
мационе писмености и културе, истраживања, иновација, али и 
заштите од претњи у сајбер простору и сл. Овај програм спро-
води Министарство за комуникације (EucRed, n.d. – c).4

Значајну улогу у образовању за безбедносну културу има пионир-
ска организација Хосе Марти, у оквиру које су деца груписана пре-
ма узрасту на пионире од првог до трећег разреда (Moncadistas), први 
ниво пионира „Хосе Марти” (од четвртог до шестог разреда) и други 
ниво пионира „Хосе Марти” (од седмог до деветог разреда). У окви-
ру пионирске организације постоје три покрета: (1) покрет пионира 
креативаца (Movimiento de pioneros creadores), који спроводи актив-
ности усмерене на стварање и истраживање, проналажење решења 
за проблеме које пионири имају у учионици, код куће или у заједни-
ци (EucRed, n.d – d); (2) покрет пионира истраживача (Movimiento 
de Pioneros Exploradores), који припрема пионире за преживљавање у 
природи, за камповање, развијање љубави према природи и заштити 
животне средине. Уједно, циљ овог покрета јесте неговање традиције 
и поштовање дела јунака из прошлости кроз одавање почасти и фор-
мирање исправних ставова. У оквиру пионира истраживача спроводе 
се и припреме за одбрану, које подразумевају упознавање са систе-
мима раног упозорења, употребом заштитних одела и друге заштит-
не опреме, одређених тактичких вежби и другим мерама за потребе 
одбране (EucRed, n.d. – e) и (3) пионирске снаге за акцију (Fuerzas de 
acción pioneril), које чине неколико стотина хиљада пионира и настав-
ника који волонтирају и обављају задатке које им додељује држава 
(EucRed, n.d – f). 

Министарство просвете сарађује и са међународним организација-
ма на пољу образовања, пре свега са УНИЦЕФ-ом и УНЕСКО-ом, али 
и другим организацијама попут организације „Спасимо децу” (Save 

4 https://www.jovenclub.cu/
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the Children). Са наведеним партнерским организацијама Министар-
ство просвете је спровело неколико пројеката у основним и средњим 
школама, попут: (1) пројекта „Смањење ризика од катастрофа у шко-
лама и заједницама у областима са високим степеном од опасности – у 
провинцији Camagüey”, у сарадњи са организацијом „Спасимо децу”; 
(2) пројекта „Образовање о утицају климатских промена на одрживи 
развој”, у сарадњи са УНЕСКО-ом; и (3) пројекта „Образовање, лидер-
ство и род за јачање отпорности деце и адолесцената против ризика, 
опасности и рањивости на Куби”, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом (Valdés 
Valdés & Miscolta, 2017: 3). 

Закључак

Догађаји из историје, друштвено-политичко уређење и географ- 
ски положај Кубе обликовали су систем образовања и садржаје који се 
изучавају. Образовање је на свим нивоима бесплатно и доступно сви-
ма, а стопа писмености, према подацима УНЕСКО-а, износи 99,9%. 
Образовање младих је организовано у складу са принципима Кубан-
ске револуције и усмерено је на патриотско, морално и идеолошко об-
разовање. У оквиру садржаја из области безбедносне културе, млади 
се упознају са политичким системом, законом дефинисаним прави-
ма и обавезама, људским правима, сексуалним образовањем, као и 
образовањем за заштиту животне средине, које се сматра најзначај-
нијим инструментом за превенцију и смањење ризика од катастрофа. 
Засебни програми се организују и спроводе у циљу припреме младих 
за служење војног рока и војну одбрану земље. Поред наставних ак-
тивности, организују се и многобројне ваннаставне активности, које 
се огледају у раду пионирских покрета, организовања вежби евакуа-
ције и симулације природних непогода, али и обавезног учешћа цело-
купног друштва у вежби Meteoro, која се организује једном годишње 
у циљу припреме и одговора државе и друштва на катастрофе попут 
урагана. Значајну улогу у образовању играју и медији, као и остали 
сегменти друштва, што, заједно са напреднаведеним, представља зна-
чајан инструмент за подизање свести људи и изградњу безбедносне 
културе кубанског друштва. 
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4. ПРИКАЗ ОБРАЗОВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
У АЗИЈСКО-ПАЦИФИЧКОМ РЕГИОНУ

Милан Липовац1

СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА У АУСТРАЛИЈИ: 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Сажетак: Тема овог рада везана је за безбедност ученика у систему образовања у Аустра-
лији. На основу прегледа литературе и институционалних извора представљени су бе- 
збедносни наставни садржаји у основним и нижим средњим школама. Утврђено је да су 
сви наставни садржаји везани за безбедност ученика обухваћени једним обавезним на-
ставним предметом који се проучава у свим разредима обавезног система образовања – 
Здравствено и физичко васпитање. Представљене су такође и иницијативе за унапређење 
безбедности ученика, као и најчешћи проблеми који угрожавају вредности образовног 
система, док је посебан нагласак стављен на оне безбедносне проблеме који су специ-
фични за аустралијски образовни контекст. Основна претпоставка у раду је да ученици 
у оквиру обавезног система образовања стичу потребна знања и вештине за превазила-
жење готово свих релевантних безбедносних проблема. Док за неке специфичне и најиз-
раженије безбедносне проблеме постоје и друге институционалне иницијативе за њихо-
во успешно превазилажење, а које превазилазе наставни процес, а опет подразумевају 
активно учешће ученика. На основу доступних статистичких извора, као кључни специ- 
фични школски безбедносни проблеми у Аустралији се истичу: осећање неприпадања 
школској средини (што доводи до великог напуштања школа, како ученика тако и на-
ставника), вршњачко насиље и различити облици дискриминације (првенствено расна 
и сексуална дискриминација), као и чести летњи пожари који, истина, могу имати само 
посредан утицај на ученичку популацију. У складу са овим идентификованим безбед-
носним проблемима, у раду су представљена институционална решења, као и резултати 
њихове примене.
Кључне речи: безбедност ученика, школска безбедност, безбедносни проблеми, настав-
ни предмети и теме из области безбедности, основне и средње школе, Аустралија

1 Др Милан Липовац, доцент на предмету Увод у студије безбедности, 
milanlipovac@gmail.com
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Увод

Први облици формалног образовања на територији Аустралије 
везују се за крај 18. века (1788) и утицај британске колонијалне 
управе. Тако да је релативно рано, већ 1870. године отпочело оба-
везно образовање, али га је било изузетно тешко заиста и реализо-
вати, првенствено имајући у виду малу густину насељености. Мек-
Креди у том смислу истиче да је тада због малог броја учитеља на-
става у појединим местима организована само једном годишње, да 
тек формиране основне школе нису биле посећене, да је школовање 
за наставнички позив почело тек у 20. веку, као и да је високо обра-
зовање углавном било доступно само припадницима високе класе 
(McCreadie, 2006).

Данас у Аустралији постоји систем образовања који је, уз одређе-
не специфичности, сличан системима који постоје у другим модер-
ним државама, а који чине предшколски систем васпитања и образо-
вања (није обавезан), систем основног образовања (обавезан), систем 
средњошколског образовања (делимично обавезан) и систем високог 
образовања (није обавезан) (Слика 1).
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Аустралијско Министарство образовања, вештина и запошљавања 
(Department of Education, Skills and Employment, DESE) даје генерални 
оквир националне образовне политике, али су ипак савезне државе и 
територије2 те које утврђују садржаје наставних планова и програма 
на нивоу основног и средњег образовања. Док универзитети, на осно-
ву аутономије коју уживају, имају могућност да самостално креирају 
своје наставне планове и програме. Дакле, слично као и у другим мо-
дерним државама.

Школска година почиње почетком фебруара и завршава се крајем 
децембра. Она је подељена на четири тромесечја и након сваког по-
стоји распуст који најчешће траје недељу дана. Летњи распуст је нај-
дужи и траје од краја децембра до почетка фебруара. Реализација на-
ставе је организована по класичном систему предметно-разредно-ча-
совне наставе, али са том разликом што ученици у Аустралији крећу 
искључиво пре подне у школу (од 9 до 15 часова) (Табела 1). Такође 
је занимљиво и што се најчешће не задржавају у истој групи ученика 
унутар одељења, него се одељења на почетку сваке школске године 
формирају према изборним предметима за које су се ученици опреде-
лили. Дакле, аустралијски ученици чак и у основној школи имају већи 
број изборних предмета, а који су најчешће веома апликативни, као 
што су кување, шивење и томе слично.

У основној, као и у већем броју средњих школа не постоје уџбе-
ници, него за сваки предмет ученици добијају радне листове (од-
штампане материјале са текстом и задацима) из којих уче. Свеске 
остају у школи, тако да домаћи рад практично не постоји, осим што 
ученици понекад индивидуално или у групи раде „пројекте”, одно- 
сно самостално изучавају одређену тему и представљају своје вешти- 
не пред осталим ученицима током наставе. Тако да је степен опте-
рећења ученика далеко мањи него, на пример, у српском образов-
ном систему.

2 Аустралија, званично Комонвелт Аустралије (Commonwealth of Australia), се 
састоји од шест савезних држава (Нови Јужни Велс, Квинсленд, Јужна Аустра-
лија, Тасманија, Викторија и Западна Аустралија), три територије на самом копну 
и седам мањих прекоморских територија. 
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Дани 9:00 9:50 10:55 11:45 12:30 13:30 14:15

понедељак

I час II час III час IV час пауза за 
ручак V час VI час

уторак

среда

четвртак

петак

Табела 1. Распоред часова у основној и средњој школи

Ученици носе униформе, а у појединим савезним државама чак 
постоје и посебне школе за дечаке и посебне школе за девојчице. Јер 
креатори образовне политике у Аустралији сматрају да постоје зна-
чајне полне разлике када је реч о сазревању у учењу, а због чега је на-
чин рада у тим школама у већој мери прилагођен једној или другој 
полној групи. А крајњи циљ су, наравно, бољи резултати дечака или 
девојчица на завршним или пријемним тестовима.

Специфичности система образовања у Аустралији

Оно што је ипак специфично за аустралијски образовни систем је-
сте прилична неуједначеност у погледу наставних садржаја, начина 
рада, па чак и дужине трајања одређених нивоа образовања, а што 
консеквентно подразумева различите исходе учења, односно стицање 
различитих знања и вештина. Овај проблем се нарочито испољава на 
тржишту рада, када свршени ученици или студенти, стичући одређе-
на знања, конкуришу за конкретне послове. 

Ипак, и поред ових напора, аустралијски систем образовања је и 
даље прилично неконзистентан и то не само у смислу садржаја на-
ставних јединица, начина рада и исхода учења, него чак и у смислу 
трајања појединих нивоа образовања. Тако, на пример, основно об-
разовање (Primary school), према наставном плану и програму, може 
трајати 6, 7 или 8 година. Слично овоме, и средња школа (Secondary 
school) може трајати 2, 3 или 4 године. Можда је још чудније што ова 
разлика у трајању одређених образовних циклуса може постојати и 
унутар исте савезне државе.
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Такође једна од карактеристика овако либералног и флексибил-
ног начина организације и реализације наставе јесте и „индивидуа-
лан приступ” ученицима, а због чега се не подстиче компетитивни 
дух, нити се оцене саопштавају јавно. Тако да ученици не знају оце-
не других ученика, већ само своје.3 Такође занимљив податак је да се 
у Аустралији приликом бодовања претходних резултата из основне 
школе, а приликом уписа средње школе, бодују само постигнућа из 
последња два разреда (5. и 6. разреда).

Специфични безбедносни проблеми

Према истраживањима која су везана за безбедност/сигурност 
школске средине, а које је реализовао ОЕБС 2018. године, око 30% ау-
стралијских ученика има осећај као да не припада школској средини, 
а чак 25% ученика пријављује да су били жртве вршњачког насиља 
у школи (Hayes, 2018). Зато можда и не изненађују званични подаци 
аустралијског статистичког бироа по којима је, бар за наше стандар-
де, изузетно висок степен напуштања основног образовања. Одно- 
сно, степен задржавања у школи код ученика између 7 и 12 година је 
у 2019. износио 84,0%, што представља благи пад у односу на 84,5% у 
2018. години (ABS, 2020b).4 Овај податак практично значи да сваки 
четврти ученик напушта основну школу, што за последицу има шире 
економске импликације које су највидљивије на тржишту рада и ком-
петенцијама које аустралијска радна снага има, односно нема. Зато не 
би требало да изненађује податак да у 2020. години 69% запослених у 
доби од 20 до 64 године ради са нешколским квалификацијама (ABS, 
2020b).5 

Овакви негативни трендови напуштања школа су присутни и у 
случају наставника, јер, према подацима аустралијског статистичког 

3 Овакав начин оцењивања ученика у аустралијским школама често је предмет 
критика чак и у самој Аустралији (Clark, 2016). 

4 Стопа задржавања код жена (88,6%) била је већа него код мушкараца (79,6%), 
„независне” приватне школе су имале највећу стопу задржавања (93,2%), затим 
државне школе (82,2%), католичке школе (81,1%). Аустралијска престоница има-
ла је највећу стопу задржавања од 94,0%, а северна територија најнижу стопу за-
државања од 54,3% abs. (2020b).

5 Према овим подацима статистичког бироа, жене су у 2019. години са 70% прете-
кле мушкарце (68%) у односу на критеријум нешколских радних компетенција.
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бироа, 50% наставника напушта посао у првих 5 година. А као глав-
ни разлози наводе се очигледно неповољни услови рада за настав-
но особље, али и непостојање адекватног образовања за будуће на-
ставнике у основним школама (нпр. учитељски факултети) (Wilson, 
Dalton & Baumann, 2015; Masters AO, 2016; Hayes, 2018).

Поред напуштања школе, други важан проблем, који је у ди-
ректној вези са безбедношћу/сигурношћу у школама, је већ помену-
ти проблем вршњачког насиља. Нажалост, о овој теми готово да не 
постоје званични статистички подаци, него се о њеном значају може 
посредно закључивати највише из академских радова. Зато ће у на-
ставку бити представљене неке од најважнијих институционалних 
иницијатива везаних за превазилажење овог, али и других безбед-
носних проблема специфичних за школски контекст у Аустралији. 
Ипак, пре тога биће представљен део наставног плана и програма 
основних и нижих средњих школа, односно система обавезног обра-
зовања, који обухвата конкретне наставне садржаје у вези са безбед-
ношћу самих ученика, школског окружења, али и локалне заједнице 
у којој ученици живе.

Теме из области безбедности које су обухваћене 
наставним садржајима на нивоу обавезног образовања

У оквиру обавезног система образовања у Аустралији, односно у 
основној и нижој средњој школи, постоје наставни садржаји који се 
односе на поједине безбедносне аспекте у школској средини, а првен-
ствено самих ученика. Сви наставни садржаји који су у вези са разли-
читим аспектима безбедности систематизовани су у оквиру настав-
ног предмета Здравствено и физичко васпитање (Health and Physical 
Education). Ово је обавезан наставни предмет који се изучава на сва-
кој години основних и средњих школа, а чији је садржај подељен на 
две области: 1) Лично, социјално и здравље заједнице, и 2) Покрет и 
физичка активност, где свака од ове две области има по три подобла-
сти са укупно 12 тематских јединица (Табела 2).

У односу на питање безбедности, односно сигурности најзначај-
није подобласти овог наставног предмета су подобласт под називом 
„Бити здрав, сигуран и активан” (Being healthy, safe and active) и подоб-
ласт под називом „Комуницирање и интеракција ради здравља и бла-
гостања” (Communicating and interacting for health and wellbeing). 
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У спецификацији предмета Здравствено и физичко васпитање се 
истиче како тематска јединица „Бити здрав, сигуран и активан” обу- 
хвата садржаје који су усмерени на приступ и разумевање здравстве-
них информација и пружање подршке ученицима у доношењу одлу-
ка о сопственом здрављу, безбедности/сигурности и благостању, као 
и да истражују лични идентитет и осећања и контекстуалне факторе 
који утичу на здравље, сигурност и добробит ученика (ACARA, 2020). 
Док се у опису садржаја подобласти „Комуницирање и интеракција 
ради здравља и благостања” (Communicating and interacting for health 
and wellbeing) наводи како је усмерена на развијање знања и вешти-
на које би ученицима требало да примене нове информације у про-
менљивим околностима и окружењу, а које утичу на њихово сопстве-
но и здравље других, као и опште благостање (ACARA, 2020).

Од 12 тематских јединица, које се у оквиру овог наставног пред-
мета обрађују током свих 10 година у основној и нижој средњој шко-
ли, за тему овог рада је свакако најважнија „Сигурност” (Safety). Ова 
тематска јединица обухвата садржаје који су везани за безбедносне 
проблеме са којима се ученици могу сусретати у свакодневном живо-
ту, а који су систематизовани у девет прецизних тема: 1) безбедност у 
школи, 2) безбедно понашање код куће, у саобраћају, на отвореном и 
у близини воде, 3) безбедне и небезбедне ситуације код куће, у шко-
ли, на забавама и у заједници, 4) стратегије за решавање небезбедних 
или непријатних ситуација, 5) безбедно понашање у сајбер простору 
(укључује и сајбер злостављање), 6) управљање личном безбедношћу, 
7) пружање прве помоћи, 8) безбедност приликом учешћа у физичкој 
активности, укључујући безбедност у спорту, коришћење заштитне 
опреме и заштиту од сунца, 9) сигурност у вези6 (ACARA, 2020).

Као што је већ истакнуто, проблеми безбедности тематизовани су 
у оквиру овог обавезног наставног предмета од првог разреда основ-
не, па све до последњег разреда ниже средње школе. Садржај настав-
ног предмета Здравствено и физичко васпитање прилагођен је потре-
бама ученика, односно безбедносним проблемима карактеристичним 
за одређени узраст ученика. Такође, ученици се током школовања на-
лазе на различитим развојним фазама или, још прецизније, интелекту-
ално-когнитивним нивоима, због чега се на нижим и вишим разредима 

6 Сигурност у вези се односи на удварање, односно изласке и забављање ученика, а 
посебна пажња се ставља на инклузивност како би наставни садржаји били реле-
вантни и за трансродне ученике и ученике истополних сексуалних оријентација 
(ACARA, 2020).
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користе и различите наставне технике и методе учења. Имајући то у 
виду, у наставку ће бити представљене прецизне теме и начин рада по 
разредима (ACARA, 2020): 

– У 1. и 2. разреду у основним школама у Аустралији ученици сти-
чу знања и развијају вештине чији је циљ да учионица, однос-
но школа постане здраво, безбедно и подстицајно окружење. 
Ученицима се кроз разговор и примере приближавају одређене 
врлине (попут, на пример, поштења, подршке и поштовања дру-
гих ученика), а које доприносе развоју позитивне школске кли-
ме. Даље, ученицима се приближавају и поједине здравствене и 
безбедносне школске праксе, као што је, на пример, практико-
вање одређених игара и физичких активности, практиковање 
пауза за освежење/ужину (вода, воће, лагана храна), одржавање 
личне хигијене и утврђивање ствари које не би требало делити 
са другима (на пример прибор за јело).

Ученици 1. и 2. разреда у оквиру наставног предмета Здравстве-
но и физичко васпитање не развијају само знања и вештине које могу 
користити у школској средини, већ и оне које ван школског просто-
ра унапређују њихову личну безбедност и безбедност ваншколског 
окружења. Зато ученици увежбавају радње које им могу бити од ко-
ристи када им је непријатно или се осећају небезбедно или им је по-
требна помоћ у вези са неким проблемом или ситуацијом. Конкрет-
но, најмлађи ученици уче да препознају основне знаке који се нала-
зе у њиховом окружењу (нпр. основне саобраћајне знаке, стрелице 
које показују излаз у школском окружењу итд.), тражење помоћи од 
одрасле особе у случају потребе (уколико се изгубе итд.), препозна-
вање ситуација које захтевају интервенцију хитних служби (хитна по-
моћ, ватрогасна јединица итд.), увежбавање телефонских позива и за-
памћивање бројева телефона хитних служби и својих родитеља, пре-
познавање фотографија и локација сигурних места и одраслих који 
би могли да помогну, описивање знакова упозорења (физичких, емо-
ционалних и других) који могу олакшати разликовање безбедних и 
небезбедних ситуација.

Ученици кроз разговор са наставником обрађују одређене безбед-
не и небезбедне ситуације, симулирају одређене ситуације и увежба-
вају реаговање (нпр. телефонски позив прве помоћи), гледају слике и 
цртају одређене знакове (нпр. саобраћајне знакове), гледају фотогра-
фије људи, како би препознали неке невербалне сигнале и проценили 
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да ли би ти људи могли да им помогну у случају потребе (фотографија 
полицајца, ватрогасца, бескућника, изразито бесне особе итд.). 

– У 3. и 4. разреду се даље надограђују стечене здравствене и бе- 
збедносне праксе. Тако се, на пример, деца у оквиру тема веза-
них за здравље уче како безбедно чувати храну (у амбалажи и у 
фрижидеру како се не би брзо покварила) и како чувати лекове 
(користити и чувати у складу са упутством). А у оквиру тема 
везаних за физичке активности, ученицима се показује пра-
вилно и безбедно извођење физичких вежби, али и даје пред-
лог физичких вежби које би деца могла да раде код куће, а како 
би повећали ниво физичких активности и смањили време које 
проводе у седећем или лежећем положају. Такође, ученици уче-
ствују и у прављењу постера који се постављају у школској сре-
дини, а на којим се налазе позитивне поруке које промовишу 
здраве и безбедне праксе. 

У оквиру тема везаних за реаговање у ситуацијама где се могу осећа- 
ти непријатно и/или небезбедно, ученици 3. и 4. разреда такође надо-
грађују претходно стечена знања и вештине. Као, на пример, у ситуа- 
цијама везаним за употребу алкохола или дроге обрађују се питања: 
Како реаговати када виде да неко користи алкохол или дрогу? Да ли 
и коме пријавити те особе? Да ли избегавати таква места? и слично. 
Ученици у оквиру активности које су везане за тему непријатних или 
небезбедних ситуација, на часовима Здравственог и физичког васпи-
тања, такође имају задатак да на карти, односно мапи своје локалне 
заједнице обележе места на којима су доживели такве непријатности, 
али и службе и људе који би евентуално могли да им помогну, што 
свакако даље представља тему за дискусију на часу.

У 3. и 4. разреду се такође отварају и неке нове теме које су од зна-
чаја за безбедност ученика. Ученицима се у том узрасту објашњава да 
они пролазе и да ће касније пролазити кроз различите физичке, емо-
ционалне и социјалне промене личности (психо-физичко-сексуално 
сазревање). А те промене могу утицати да се мења и оно што мисле, 
осећају, говоре, да ће се мењати и то како изгледају (дешавају се фи-
зичке промене на њиховом телу) и да све то код њих може изазвати 
одређене кризе, несигурност и слично. Због тога наставници учени-
цима дају инструкције да се обрате школском педагогу и/или психо-
логу, са којим би могли да се посаветују уколико имају питања и/или 
проблеме у вези са променама које им се дешавају. 
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– У 5. и 6. разреду основних школа у оквиру предмета Здравстве-
но и физичко васпитање, а везано за унапређење здравих и без-
бедних животних пракси, ученици се упознају са препорукама 
из Аустралијског водича за здраву исхрану (The Australian Guide 
to Healthy Eating)7, затим би ученици требало да креирају инди-
видуалне планове свакодневних физичких активности, као и да 
се међусобно подржавају и да учествују у дискусијама о значају 
социјалне подршке у вези са оваквим животним праксама.

У вези са здравом исхраном, ученици такође уче како да се упознају 
са информацијама о саставу и нутритивним вредностима које се нала-
зе на амбалажи прехрамбених производа, као и начинима за побољша-
вање хранљивих вредности својих оброка. А у оквиру вежби на овом 
наставном предмету ученици разрађују сценарије за ситуације у којима 
неко њима нуди алкохол и/или дрогу и проналазе адекватне одговоре 
за одбијање (најчешће је то уз љубазно одбијање „Не, хвала”, али и упо-
зорење да је навођење деце и малолетника на коришћење алкохола или 
дроге кажњиво по закону, односно асертивно реаговање).

Коначно, у вези са истраживањем ресурса који постоје у заједници 
и тражења помоћи у вези са здрављем, безбедношћу и благостањем, 
ученици се подстичу на коришћење различитих извора (у дигитал-
ном добу најчешће оних који су доступни на Интернету (друштве-
не мреже, блогови, електронски огласи и апликације)), али и на ра- 
звијање критеријума како би проценили веродостојност садржаја и 
препознали кредибилне изворе информисања (на пример, званичних 
саопштења надлежних владиних институција, са једне стране, и обја-
ва анонимних корисника друштвених мрежа, са друге). 

– У 7. и 8. години изучавања предмета Здравствено и физичко ва-
спитање8 продубљују се теме из области безбедности, па тако, 
на пример, у оквиру наставне јединице која је везана за проблем 

7 Аустралијски водич за здраву исхрану је водич који је израдило Министарство 
здравља, а чија је сврха промоција здраве исхране засноване на избалансираном 
уносу пет група препоручених намирница (AGDH, 2017).

8 У раду је већ истакнуто да је аустралијски систем обавезног образовања релатив-
но несистематизован у погледу наставних садржаја, али и дужине трајања раз-
личитих нивоа образовања. Тако, на пример, основна школа може трајати 6 или 
8 година, односно нижа средња школа 2 или 4 године. Имајући то у виду, седма 
и осма година изучавања предмета Здравствено и физичко васпитање се може 
поклапати са завршним разредима основне школе или са почетним разредима 
ниже средње школе (Слика 1).
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(зло)употребе алкохола или дроге, ученици сада воде дискусије 
због чега млади људи у том добу почињу да их користе или већ 
постају зависници. А са циљем да разумеју контекст у којем се 
та појава развија и да идентификују рањиве групе међу својим 
вршњацима. Такође у оквиру наставне јединице која је везана 
за разраду и примену стратегија за помоћ себи и другима (у 
различитим ситуацијама у којима се могу осећати непријатно 
или небезбедно) ученици иду корак даље и сада се подстичу на 
међусобну сарадњу, да међусобно размењују искуства и да се ох-
рабрују да траже и пружају помоћ једни другима за решавање 
одређених ситуација или каквих других једноставнијих пробле-
ма са којима се суочавају. На овом нивоу сами ученици такође 
постају и кључни субјекти за „рано реаговање” који би требало 
да подстакну своје вршњаке да се суоче са својим проблемима, 
да почну да говоре о томе и да оне којима је то потребно охрабре 
да се обрате за помоћ надлежним службама (нпр. у случајевима 
неких већих безбедносних проблема, као што су зависност од 
алкохола или дроге, суицидних мисли и томе слично). 

У односу на безбедносне праксе о исхрани, ученицима се пружају 
знања која би требало да их охрабре да на основу џепарца који имају 
креирају свој недељни мени, који испуњава неопходне нутритивне 
вредности и задовољава потребе младих људи који још увек расту и 
развијају се (нарочито оних који се баве спортом или другим физич-
ким активностима). 

Наставним планом је такође предвиђено и увођење нових настав-
них јединица које произлазе из одређених изазова и безбедносних 
проблема са којима се ученици суочавају у том узрасту. Такве настав-
не јединице односе се на организовање и безбедно понашање на заба-
вама/прославама, планирање путовања и одлазак на школске екскур-
зије, безбедно понашање у саобраћају (нарочито воденом саобраћају).

Специфично за 7. и 8. годину изучавања и практиковања настав-
ног предмета Здравствено и физичко васпитање јесте и повезивање 
наставних јединица, са циљем остваривања жељених исхода у погле-
ду безбедности ученика и стварања позитивног школског окружења. 
Такав је случај са повезивањем наставних садржаја из спортских ига-
ра и социјалне инклузије, где се ученици подстичу да мењају прави-
ла спортских игара (норми/резултата, начина бодовања, у погледу на-
чина коришћења опреме итд.), како би омогућили свима (ученицима 
који имају одређена физичка или ментална ограничења) да учествују 
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и уживају у игри и такмичењима. Ученици са ограничењима се на овај 
начин подстичу и укључују у спортске и друге школске активности, 
чиме јачају самопоуздање и осећај прихваћености. Веома значајно за 
њихов даљи социјални и емоционални развој, а што би у коначном 
требало да им олакша да постану конструктивни чланови заједнице. 

– У 9. и 10. години изучавања наставног предмета Здравствено 
и физичко васпитање, односно у завршним разредима нижих 
средњих школа, ученици унапређују стечена знања и вештине 
из области безбедности којима су се бавили у оквиру наставног 
предмета претходних година. Али постоје и две нове тематске 
области у вези са безбедношћу које заслужују посебну пажњу. 
У оквиру прве теме ученици у завршним разредима обавезног 
образовања уче о значају пружања хитне медицинске помоћи, 
односно прве помоћи и увежбавају технике пружања прве по-
моћи. Конкретно пружање прве помоћи реанимацијом (масажа 
срца, вештачко дисање са или без помоћних средстава), зау- 
стављање крварења и повијање у случају отворених рана (стан-
дардним или импровизованим средствима) и имобилизације 
у случају прелома костију (стандардним или импровизованим 
средствима). На овај начин ученици се оспособљавају за пру-
жање прве помоћи невезано од окружења у којем се налази онај 
којем је помоћ потребна (школско или нешколско окружење).

У оквиру друге тематске области, која се односи на Планирање, при- 
мену и критику локалних стратегија за унапређење здравља, безбед-
ности и благостања у заједницама у којима живе, ученици се подсти-
чу да дају конкретан допринос. Основна претпоставка безбедносних 
стратегија у локалним заједницама је да су млади део проблема исто 
као и део решења, односно да су млади људи кључни за успешну при-
мену стратегије и унапређење безбедности у заједници. Такође, ос-
новна претпоставка креатора образовне политике и наставних садр-
жаја у оквиру обавезног образовања јесте да су ученици током десето-
годишњег бављења наставним предметом Здравствено и физичко ва-
спитање стекли потребна знања и вештине да могу дати конструкти-
ван допринос спровођењу локалних безбедносних стратегија и заиста 
успешно одговорити на конкретне безбедносне проблеме. Ове очеки-
ване способности које би млади људи са стеченим обавезним нивоом 
образовања требало да имају се стичу, унапређују, али и проверавају 
током наставе на предмету Здравствено и физичко васпитање.
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Наиме, ученици на овом предмету анализирају постојеће локалне 
безбедносне стратегије, начине на који се те стратегије промовишу 
у медијима (штампаним и електронским), ученици такође израђују 
презентације и на часу представљају постојеће стратегије безбедно-
сти у заједници и локалне безбедносне кампање (нпр. о безбедности 
у саобраћају, о кампањама против алкохола, о кампањама о заштити 
животне средине итд.). Наставници такође охрабрују ученике да се 
критички односе према оваквим стратегијама и кампањама, како би 
се утврдиле слабости и предложила решења којима би се додатно уна-
предила безбедност у заједници. У оквиру овог предмета ученици се 
такође подстичу на укључивање у овакве иницијативе, од чега је ко-
рист вишеструка и по саме ученике, али и по заједницу у којој живе.

Владине и невладине иницијативе за 
решавање/превазилажење специфичних 

безбедносних проблема

Поред наставних садржаја који су обухваћени предметом Здравстве-
но и физичко васпитање, а у оквиру ког ученици, између осталог, стичу 
потребна знања и вештине којима се унапређује безбедност ученика, 
безбедност школског окружења, али и безбедност локалних заједни-
ца, за аустралијски образовни систем карактеристичне су и ваннастав-
не иницијативе за унапређење школске безбедности. Ове иницијати-
ве обухватају сет активности које су предузимане од стране владиних 
институција, али и представника невладиног сектора, а са циљем да се 
превазиђу неки конкретни и акутни безбедносни проблеми у школској 
средини. У наставку ће бити представљене поједине иницијативе тог 
типа, а које су биле везане за решавање одређених безбедносних про-
блема који су специфични за аустралијски школски контекст.

Једну од првих институционалних иницијатива за јединствен трет-
ман безбедносних ризика у школској средини покренуло је Одељење 
за образовање и обуку у Западној Аустралији још 1999. године. Ка- 
сније је у оквиру ове иницијативе пружан допринос у третману бе- 
збедносних ризика и општем унапређењу безбедности и у другим де-
ловима Аустралије. Основни циљ ове иницијативе је да се директо-
рима и другим руководиоцима помогне у спровођењу процене ризи-
ка и њиховог адекватног третмана. Дакле, овај програм за процену 
безбедносних ризика у школама (Security Risk Assessment Programme) 
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је био превасходно усмерен на заштиту ученика и школског особља 
од насиља, као и заштиту школске имовине, а његово спровођење је 
подразумевало шест фаза (Marrapodi, 2007): 

1) утврдити у којим школским подручјима су се у прошлости нај-
чешће дешавали безбедносни проблеми (насилнички напади на 
друге или оштећење школске имовине),

2) утврдити у којим школским подручјима се сада најчешће деша-
вају безбедносни проблеми,

3) анализирати зашто су одређена подручја места у којима се нај-
чешће дешавају безбедносни проблеми, како би се утврдио нај- 
адекватнији безбедносни третман ризика (у процесу прегледа 
локације важно је било проценити ефикасност постојећих мера 
превенције/уколико постоје) и дати препоруке за њихово уна-
пређење),

4) проценити трошкове предложених мера/третмана и оценити 
њихову исплативост,

5) спровести предложене мере/третмане,
6) пратити ефекте предузетих мера/третмана. 

Предложени сет мера/третмана обухватао је измене безбедносних 
процедура на подручјима које су изложене повећаном степену ризи-
ка, постављање физичких баријера (ограда, капија, закључавање вра-
та и тсл.), промена архитектуре окружења (на основу смерница које 
су развијене у тада веома популарном оквиру Превенција кримина-
ла кроз уређење окружења (Crime Prevention Through Environmental 
Design, CPTED)), затим постављањем осветљења или бољег осветљења 
на тим подручјима, електронски третман ризика, попут сензора по-
крета и аларма, система видео надзора, даљинско закључавање брава, 
детектора за метал, детектор дима и томе слично (Marrapodi, 2007).

У оквиру овог пројекта предузимане су и мере у складу са тада 
такође актуелним теоријским оквиром Теоријом сломљених прозо-
ра (Broken windows theory), где су запослени у школској средини има-
ли обавезу да у најкраћем могућем року отклоне евентуалну штету 
на имовини (поправке разбијених прозора, уклањања графита, па 
чак организовања школског надзора). Имајући све ове мере у виду, 
сасвим је јасно да су први почеци третмана безбедносних ризика у 
школској средини били усмерени на последице очекиваних безбед-
носних ризика, а да је главна стратегија деловања била усмерена на 
ситуациону превенцију. 

Министарство образовања је 2003. године развило „Национални 
оквир за успостављање безбедног (сигурног) и подстицајног школског 
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окружења” (National framework for ensuring safe and supportive school 
environments) и одредило независну државну агенцију (Australian 
Curriculum, Assessment and Reporting Authority, ACARA) за монито-
ринг спровођења овог оквира. Примарни циљ овог оквира јесте по-
моћ свим школским заједницама у изградњи сигурне и подстицајне 
школске средине9, а где су вршњачко насиље, узнемиравање и било 
који облик злостављања сведени на минимум и где ученици добијају 
подршку у случајевима занемаривања или злостављања деце.

Типичне надлежности ове агенције везане су за унапређење прак-
се спречавања и реаговања на вршњачко насиље, узнемиравање деце, 
злостављање и занемаривање деце (MCEETYA, 2003: 3). Наведене 
надлежности ACARA остварује вршењем следећих послова:

– давањем смерница школама за израду писаних упутстава;
– подстицање и промоција „целошколских” приступа (што под-

разумева укључивање родитеља, школских одбора и удружења 
која представљају родитеље, старатеље, али и чланове шире 
заједнице);

– укључивање наставних јединица о заштити деце у школски про-
грам, као и садржаја у којима се проучава дискриминаторно по-
нашање кроз разумевање социјалних фактора као што су пол, 
раса, сексуалност, инвалидитет и религија;

– пружање професионалног развоја и обуке за школско особље 
о, на пример, начинима за сузбијање насиља и узнемиравања, 
о правном оквиру и поступцима за заштиту деце (укључујући 
обавезно извештавање) и идентификовање и разумевање зло-
стављања деце, укључујући потребе жртве;

– пружање потребних ресурса наставницима за помоћ ученици-
ма у препознавању/пријављивању различитих облика дискри-
минације или насиља, али и да раде на подстицању оптимизма 
и сигурности/безбедности у школама;

– подстицање школских управа да укључују ученике у доношење 
одлука, али и оспособљавања за конкретне начине кроз, на при-
мер, обуке за вршњачку медијацију или примену система „дру-
гара” (buddy)10;

9 Према одређењу из Националног оквира, сигурно и подстицајно школско окру-
жење подразумева окружење у којем се штити емоционално, психолошко и фи-
зичко благостање ученика (MCEETYA, 2003: 12).

10 Систем „другара” је карактеристичан за аустралијске основне и средње школе 
где се, у случајевима када за то постоји потреба, млађим ученицима додељује 
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– пружање специјалистичке подршке, што подразумева и рад са 
наставницима који се нађу или пријаве злостављање или са на-
ставницима који раде са ученицима који испољавају констант-
ну агресију, али и са другим категоријама запослених у школама: 
стручни консултанти, службеници за борбу против узнемира-
вања, школски саветници, школски психолози, школски поли-
цајци и тсл.

– спровођење полицијске/безбедносне провере школског особља 
(MCEETYA, 2003: 3).

Министарство образовања (Ministerial Council on Education, Early 
Childhood Development and Youth Affairs, MCEECDYA) је 2011. године 
направило ревизију овог националног оквира, ради прецизнијег уо-
бличавања и спецификације појединих активности које су везане за 
остваривање циљева самог оквира. Најважније измене у новом Нацио- 
налном оквиру се односе на развијање 9 елемената за помоћ школа- 
ма у планирању, спровођењу и очувању сигурне, подстицајне и про-
тективне школске заједнице, где је сваки од ових 9 елемената додатно 
разрађен. Ових 9 елемената обухватају (MCEECDYA, 2011: 3–7):

1) посвећеност школског руководства стварању сигурне школске 
средине,

2) подстицајна и међузависна школска култура,
3) политике и процедуре унапређења сигурности у школама,
4) едукација и професионално усавршавање,
5) управљање позитивним понашањем,
6) повезивање, развој вештина и сигуран школски програм,
7) фокус на добробит ученика и њихову имовину,
8) рана интервенција и циљана подршка,
9) партнерство са породицама и заједницом.

Национални оквир је такође имплементиран и у актуелни страте- 
шки план за развој образовања у Аустралији (Strategic Plan, 2019–2022) 
(ACARA, 2018а). Међутим, и поред ових de jure релативно добро ра- 
зрађених процедура и активности у смислу „стварања сигурних/бе- 
збедних и подстицајних школских средина” (уколико се изузме чиње-
ница да је ова тема постала посебна наставна јединица у основним и 
средњим школама), остаје прилично нејасно који су реални фактички 

старији ученик или ученица (по правилу истог пола), који би требало да им по-
могне у адаптацији на ново окружење или да лакше превазиђу неки проблем који 
је у вези са наставом или школским окружењем.



Милан Липовац212

резултати ове иницијативе Министарства образовања и Националног 
оквира за сигурне школе. Наиме, Министарство је још од креирања 
Националног оквира 2003. године одредило да ACARA (Australian 
Curriculum, Assessment and Reporting Authority) у свом годишњем На-
ционалном извештају о школовању у Аустралији извештава и о свим 
активностима које су везане за остваривање сигурних и подстицај-
них школских средина. Међутим, увидом у извештаје од 2009. до 2019. 
године било какве податке о Националном оквиру за сигурне школе 
није могуће пронаћи (National Report on Schooling in Australia 2009; 
2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019).

Насупрот овоме, у оквиру друге владине иницијативе под нази-
вом „Коалиција Аустралије за сигурне школе” (Safe Schools Coalition 
Australia, SSCA), коју је 2010. године покренула аустралијска савезна 
држава Викторија и која данас, поред владиног сектора свих савезних 
држава, окупља бројне невладине организације, у оквиру ове ини-
цијативе постоје бројни извештаји који су доступни јавности. Специ-
фичност ове иницијативе је што је усмерена на заштиту ученика/сту-
дената, њихових родитеља или школског особља који су припадници 
ЛГБТ популације, а који су претрпели или трпе било какав облик ди- 
скриминације.11 У оквиру ове иницијативе рађене су и бројне студије 
па је, на пример, према истраживању које је рађено на националном 
нивоу утврђено да је 61% ЛГБТ младих људи пријавило вербално хо-
мофобично злостављање; да је 18% ЛГБТ младих људи пријавило фи-
зичко хомофобично злостављање; да је 69% ЛГБТ младих људи прија-
вило друге врсте дискриминације (укључујући социјално искључење 
и ширење гласина о њима), као и да 80% испитаника (представника 
укупне популације) зна за случајеве пријављивања злостављања при-
падника ЛГБТ у школској средини (VSG, 2020: 3). 

Према другом истраживању које је финансирала Влада савезне др-
жаве Викторија, а које је рађено у оквиру ове владине иницијативе 
„Коалиција Аустралије за сигурне школе”, наводе се и конкретне по-
следице сексуалне дискриминације коју трпе ученици/студенти који 

11 Сама по себи ова иницијатива изазивала је и још увек изазива бројне контровер-
зе. Када је својевремено Влада Викторије најавила да ће до краја 2018. године све 
средње школе у овој савезној држави бити обухваћене овом иницијативом, ро-
дитељи ученика и студената су почели са прикупљањем потписа за укидање ини-
цијативе „Коалиција Аустралије за сигурне школе”. Петицију је тада потписало 
око 16.000 становника ове аустралијске државе (The West Australian, 2018), након 
чега је средњим школама у Викторији остављена могућност да саме одлучују да 
ли ће или не постати део ове иницијативе.
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су припадници ЛГБТ популације. Наиме, према подацима из овог 
истраживања, ученици/студенти који су припадници ЛГБТ попула-
ције и који у школској средини трпе било какве облике дискримина-
ције у 20% случајева пропуштају наставу и изостају са часова; у истом 
проценту имају лошије оцене; у 31% случајева не могу довољно да се 
усредсреде на учење; у 13% случајева одустају од бављења спортом у 
школским секцијама; 10% случајева не користи школски тоалет; у 10% 
случајева уписују другу школу и у 8% случајева одустају од школо-
вања (Hill et al., 2020).

Најновија институционална иницијатива за унапређење безбедно-
сти везана је за пожаре који током летњих месеци погађају поједи-
не делове Аустралије и који представљају веома озбиљне безбедносне 
проблеме, а између осталог погађају и ученичку популацију. Зато није 
редак случај да се школски капацитети ангажују у отклањању немате- 
ријалних последица пожара, попут, на пример, пружања психоло- 
шке подршке ученицима који су имали трауматична искуства у одно-
су на пожар. Последњи такав велики пожар догодио се у периоду од 
новембра 2019. до фебруара 2020. године, који је у највећој мери пого-
дио аустралијску државу Нови Јужни Велс и који је захватио простор 
од преко 170.000 км2 и на којем је уништено преко 5.900 грађевин-
ских објеката (од чега 3.094 стамбене куће), где је настрадало 33 људи 
(Richards & Brew, 2020). 

Руковођена претпоставком да су „школе и предшколске устано-
ве централне и стабилизујуће снаге у заједници које би у промењи-
вим и кризним временима деци и младима требало да пруже сигур-
ност”, Влада Аустралије је након овог великог пожара, а са почетком 
нове школске године, креирала мрежу од 11 институција за психо-
лошку подршку чији су саставни део свакако и образовне установе 
(Australian Government, 2020). Посебно је занимљиво да ову институ-
ционалну мрежу не чине само професионалци запослени у образов-
ном систему, него и сами ученици и студенти који у случају потребе 
могу пружити подршку својим вршњацима. Ови ученици и студенти 
су окупљени у организацијама као што су: Школски капелани (School 
chaplains), односно ђачки свештеници и школски лидери у католич-
ким школама; Центар за заштиту студената (Student Wellbeing Hub), 
у оквиру којег ученици и студенти помажу својим вршњацима да 
превазиђу ризик од анксиозности или депресије. Слично овоме, ор-
ганизација Потенцијал за учење (Learning Potential), између осталог, 
окупља родитеље који су спремни да поделе своја искуства, како 
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би помогли другима да пруже родитељску подршку својој деци да 
се што лакше врате школским и студентским обавезама (Australian 
Government, 2020). Постојећа мрежа свакако представља интересант-
но и пажње вредно институционално решење из најмање два разлога. 
Прво је оно што је већ истакнуто, а односи се на постојање могућно-
сти да сами ученици и студенти помажу своје вршњаке, као и због 
могућности посредне родитељске помоћи ученицима и студентима 
(родитељи саветују родитеље чија деца имају проблеме) који имају 
одређене психолошке проблеме изазване траумама везаним за Ве-
лики пожар. Друго, оваква врста помоћи је у готово свим случајеви-
ма базирана на ИКТ, односно специјалним бројевима, корисничким 
сервисима, апликацијама и интернет платформама за комуникацију. 
Нажалост, прегледом литературе и других секундарних извора нису 
пронађени било какви подаци о примени ове институционалне мре-
же за психолошку подршку, тако да је немогуће закључивати о њеном 
реалном доприносу у превазилажењу проблема које ученичка попу-
лација има (или нема) због пожарима изазваних траума.

Закључак

У аустралијском систему образовања идентификовани су бројни 
безбедносни проблеми са којима се доминантно суочавају ученици, 
а који су као такви третирани наставним садржајима у систему оба-
везног образовања. Сви наставни садржаји који се у највећој мери 
доводе у везу са безбедносним проблемима у школској средини обу- 
хваћени су наставним предметом Здравствено и физичко васпитање. 
Ово је обавезан наставни предмет који се изучава у свим разредима у 
основним и нижим средњим школама, а у оквиру којег ученици сти-
чу потребна знања и вештине за адекватно реаговање на безбедносне 
проблеме. 

У оквиру овог предмета ученици најнижих разреда формирају ба-
зичне вредности попут поштења, подршке и поштовања других уче-
ника, а које су кључне за стварање здравог, подстицајног и безбед-
ног школског окружења. У вишим разредима стичу потребна знања и 
вештине у вези са адекватном исхраном, спортом и физичким актив-
ностима, безбедним понашањем у школском и ваншколском окру-
жењу у односу на алкохол, дроге, коришћење ИКТ и сајбер булинга, 
као и бројна друга знања и вештине које су претпоставка адекватног 
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реаговања на безбедносне проблеме са којима се ученици у Аустра-
лији суочавају. 

Поред адекватног садржаја, односно доброг обухвата релевант-
них безбедносних проблема ученика, у односу на наставни предмет 
Здравствено и физичко васпитање уочава се још један важан квали-
тет. Реч је о доброј избалансираности између узраста ученика и жеље-
них наставних исхода. Наиме, садржај предмета и начин рада је добро 
прилагођен узрасној доби ученика и њиховим когнитивним и физич-
ким способностима. А то значи да се у вишим разредима продубљују 
и спецификују садржаји чије је проучавање почело у нижим разреди-
ма, као и то да се у вишим разредима отварају нове и комплексније 
безбедносне теме (попут, на пример, асертивног реаговања у односу 
на поједине безбедносне проблеме или тема везаних за социјалну ин-
клузију ученика са одређеним ограничењима). Коначно и најважније, 
током десет година проучавања предмета Здравствено и физичко ва-
спитање ученици константно надограђују своја знања и вештине о 
безбедносним проблемима којима су или којима могу бити изложе-
ни. На тај начин од знања и вештина која стичу у прва два разреда 
основне школе (и која су примерена том узрасту), а чији је циљ да 
ученици буду пасивни у безбедносном окружењу и науче како да из-
бегавају непријатне или небезбедне ситуације, они временом постају 
све активнији. Наставници виших разреда подстичу своје ученике да 
на основу стечених знања и вештина активно помажу своје вршња-
ке који имају одређене безбедносне проблеме (на пример у вези са 
дрогом, алкохолом итд.), док их у завршним разредима наставници 
оспособљавају и подстичу да стечена знања и вештине користе за уна-
пређење безбедности у локалној заједници (која свакако превазилази 
школски контекст) кроз директно ангажовање у локалним стратегија-
ма, али и кроз њихову критику и предлагање решења за уочене недо-
статке локалних безбедносних стратегија и кампања.

Поред безбедносних проблема који су обухваћени наставним са-
држајима предмета Здравствено и физичко васпитање, постоје и дру-
ги безбедносни проблеми попут оних који су везани за високе цене 
школарина, нарочито мастер и докторских студија, затим изазови ве-
зани за компетенције које ученици и студенти стичу, конкурентност 
на тржишту рада и проналажење првог посла (веома је важно рад-
но искуство и препоруке претходних послодаваца), слаби резултати 
на међународним тестирањима, али и озбиљнији проблеми као што 
су физичко вршњачко насиље и различити облици дискриминације, 
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који свакако постоје и у другим, чак и развијеним државама. Ипак, 
оно што представља посебан квалитет образовног система у Аустра-
лији јесте специфичан начин третмана појединих безбедносних про-
блема који није базиран само на наставним садржајима, него прева-
сходно на институционалном одговору. Третман школског насиља, 
уништавања школске имовине и других сличних безбедносних ризи-
ка базиран је на принципима ситуационе превенције, а покренуло га 
је Одељење за образовање и обуку у Западној Аустралији 1999. годи-
не. Тако да се у оквиру ове и сличних иницијатива у Аустралији већ 
више од двадесетак година уграђује систем видео надзора, различити 
аларми, ограде, капије, појачава осветљење школског простора, уводе 
школски полицајци или приватно обезбеђење. А што све заједно са 
релативним успехом унапређује ниво безбедности у школској среди-
ни и посебно имајући у виду да, према истраживању које је реализо-
вао ОЕБС 2018. године, чак 25% ученика пријављује да су били жртве 
вршњачког насиља у школи (Hayes, 2018).

Поред ових традиционалних активности које су везане за превен-
цију и смањење последица физичког насиља, у Аустралији се преду-
зимају и активности против других, нефизичких облика насиља (пси-
хичко, вербално, сексуално и тсл.), са циљем стварања сигурног и 
подстицајног школског окружења. Ове активности представљају ва-
жан аспект креирања образовне политике имајући у виду податак да, 
према резултатима ОЕБС-овог истраживања, око 30% аустралијских 
ученика има осећај као да не припада школској средини. У вези са тим 
просветне власти на националном, али и на нивоу појединих савез-
них предузимају мере везане за борбу против свих облика дискрими-
нације, а превасходно расне и сексуалне.

Иако бар на папиру релативно добро разрађене, ове званичне ини-
цијативе Министарства образовања изазивају недоумице, бар у по-
гледу фактичког доприноса унапређењу нивоа безбедности у школа-
ма, односно стварања сигурног и подстицајног школског окружења. 
А превасходно имајући у виду да у званичним извештајима и сао- 
пштењима Министарства образовања Аустралије није могуће про-
наћи податке о конкретном доприносу ових институционалних ре-
шења.

Оно што је посебно занимљиво јесте везано за проблем дискри-
минације као једног од кључних безбедносних проблема (бар према 
званичним иницијативама), а где није могуће пронаћи готово ни-
какве податке у базама Министарства и других државних органа, 
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попут националног статистичког бироа, о расној дискриминацији 
према Абориџинима (староседеоцима) и страним студентима из окол-
них азијских земаља а који су ученици или студенти у аустралијском 
образовном систему. Насупрот томе, иницијатива савезне државе 
Вирџинија о борби против дискриминације ЛГБТ ученика/студената, 
њихових родитеља или наставника изазива свакако бројне контро-
верзе, али о овим проблемима постоји далеко већи број података.

На крају, последња институционална иницијатива је везана за пре-
вазилажење последица серије великих пожара који су крајем 2019. и 
почетком 2020. у највећој мери погодили аустралијску државу Нови 
Јужни Велс, а након чега је аустралијска влада формирала мрежу ин-
ституција, која је обухватила и одређене ученичке организације чији 
је задатак био да у случају потребе пруже психолошку подршку својим 
вршњацима који су могли имати одређене трауме узроковане после-
дицама које је пожар изазвао. 

Коначно, све представљене владине и невладине иницијативе дају 
конструктиван допринос унапређењу безбедности ученика и гене-
рално безбедности у школама. Ове иницијативе не претендују да за-
мене наставни процес, већ најчешће чине ad hoc одговоре на актуелне 
безбедносне проблеме који захтевају релативно хитно практично реа- 
говање и у томе је њихов највећи значај. Али искуство и постигнути 
резултати предузетих иницијатива свакако могу представљати осно-
ву за формулисање неких нових наставних јединица и безбедносних 
пракси које би у перспективи биле обухваћене садржајем постојећих 
или неких нових наставних предмета у оквиру обавезног система об-
разовања (као што је, на пример, случај са наставном јединицом веза-
ном за стварање безбедног и подстицајног школског окружења). 
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СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА У ЈАПАНУ 
И НАСТАВНЕ ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак: Циљ овог рада је представљање основних карактеристика система образовања у 
Јапану, као и наставних тема из области безбедности, а које чине део садржаја наставних 
предмета у основним и средњим школама. У раду су такође представљене и формалне ак-
тивности које Министарство просвете (MEXT) предузима са циљем унапређења безбедно-
сти у школском простору и првенствено безбедности ученика док су под школском надлеж-
ношћу. MEXT у оквиру безбедносног образовања разликује три тематске области: 1) област 
свакодневне безбедности у животу, 2) безбедност у саобраћају и 3) безбедност у случају 
катастрофе. Међутим, на основу прегледа литературе утврђено је да је у оквиру наставних  
планова и програма на нивоу основних и средњих школа могуће разликовати осам вели-
ких тематских области безбедности: 1) превенција повреда ученика у школском простору, 
2) прва помоћ, 3) превенција криминалног понашања, 4) безбедност у саобраћају, 5) мере 
превенције у вези са природним катастрофама, 6) мере превенције у вези са спречавањем 
ширења заразних болести, 7) безбедност школских оброка и 8) мере превенција у вези са 
терористичким нападима. Централна претпоставка је да су ове тематске области настајале 
и развијале се као наставни садржаји у различитим периодима и са различитим поводима, 
али увек као одговор на реалне безбедносне проблеме који погађају школску средину или 
генерално ученичку популацију. Њихово разумевање може имати разнолике импликације, 
од којих се само део односи на могућност трансферисања богатог јапанског искуства на 
образовне системе других држава које се суочавају са сличним безбедносним проблемима.
Кључне речи: безбедност ученика, школска безбедност, наставни предмети и наставне 
теме из области безбедности, основне и средње школе, MEXT, Јапан

Увод

Актуелни образовни систем у Јапану настаје у периоду америчке 
окупације након Другог светског рата, а по узору на образовни систем 
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који је постојао у САД (а који је још раније настао у Европи) (Saito, 
2011). Овакав систем подразумева државне и приватне установе 
предшколског васпитања и образовања (јап. 幼稚園), у које деца иду 
до 6. године. Након тога 99,9% деце у Јапану иде у приватне или др-
жавне основне школе (јап. 小学), које трају 6 година (до дететове 12. 
године). Ученици затим настављају школовање у неким од државних 
или приватних нижих средњих школа (јап. 中学), које трају 3 године 
(до дететове 15. године) и које заједно са основном школом чине оба-
везни ниво образовања у Јапану. 

Опционо, али чак преко 97% деце наставља образовање у држав-
ним или приватним вишим средњим школама (јап. 高校) које трају 
3 године (до њихове 18. године живота). Након више средње школе 
 49% младих Јапанаца наставља образовање на универзитетским сту-
дијама првог степена/основним студијама (јап. 大学), које трају 4 го-
дине, тако да је јапански систем образовања организован по принци-
пу 6–3–3–4 (Saito, 2011). На државним и приватним универзитетима 
у Јапану такође постоје и мастер студије (трају 2 године) и докторске 
студије (које трају 4 године) (Слика 1).

Поред ових редовних образовних установа, постоје и специјалне 
школе које су намењене деци са посебним потребама (за слепу и сла-
бовиду, глуву и наглуву, децу са лаком интелектуалном ометеношћу, 
као и децу са другим врстама хендикепа), а где се образовање, васпи-
тање, као и социјална инклузија и претварање ове деце у конструк-
тивне чланове заједнице намећу као примарни циљеви.
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Јапанско Министарство Monbukagakusho (文部科学省奨学金), 
скраћено MEXT, које, поред образовања, обухвата и ресор спорта, кул- 
туре, науке и технологије, даје само генерални правни оквир система 
образовања и то кроз предлоге закона и подзаконске акте које само 
Министарство прописује. Наставни планови и програми се утврђују 
на нивоу сваког од 8 региона (административних јединица) које по-
стоје у Јапану, па тако регионалне образовне администрације утврђују 
наставне садржаје за сваки од предмета на нивоу основних, нижих 
средњих и виших средњих школа. Ипак, ове разлике су минималне и 
огледају се углавном у појединим садржајима (наставним јединица-
ма) унутар предмета који су најчешће заједнички за све регионе.

Специфичности система образовања

Предшколско васпитање у Јапану има веома дугу традицију. Прва 
установа овог типа основана је у Токију још 1876. године.1 Предшкол-
ско васпитање у Јапану није обавезно и није бесплатно. Као што је 
већ истакнуто, деца до 6. године похађају предшколске установе, где 
се припремају за начин рада који почиње на основном циклусу обра-
зовања.

Школска година у основним и средњим школама у Јапану почиње 
1. априла, а завршава се крајем марта наредне године. У основним и 
средњим школама постоје три распуста: летњи (од краја јула до краја 
августа), зимски (од краја децембра до почетка јануара) и пролећни 
(од краја марта до почетка априла). Наставни процес је организован 
по разредно-предметно-часовном систему, а у школама су организо-
вани и ручкови (Табела 1).

1 Овако дуга традиција предшколских установа у Јапану може се тумачити и као 
одраз велике посвећености васпитању и образовању младих.
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У складу са наставним планом и програмом у основним школа-
ма постоји предмет „Здравствено и физичко васпитање”, а у средњим 
школама „Здравствено васпитање”, у оквиру којих се обрађују одређе-
не безбедносне теме са доминантно здравственог аспекта. Такође, у 
оквиру ових предмета тематизују се и безбедносни проблеми који су 
специфични за школску средину и за ученичку популацију, о чему ће 
у наставку бити више речи. 

Поред овога, у Јапану се, у складу са општим културним контек-
стом, посебан нагласак ставља на упознавање са етиком, као и на раз-
вијање и прихватање моралних принципа ученика током основног 
образовања. Морал, дакле, представља засебан наставни предмет са 
посебним уџбеником и наставним фондом часова, а где се ученици 
упознају са критеријумима за разликовање доброг и лошег, исправног 
и погрешног поступања и томе слично.

Као одраз очувања специфичне културне баштине, укорењених 
моралних вредности, али и високог поштовања према учитељима/на-
ставницима, важно је истаћи и традиционалан јапански поздрав „аи-
сацу” (јап. 挨拶), који у школској средини има неколико варијација. 
Од јапанских ученика и студената се очекује да своје учитеље/настав-
нике поздрављају према тачно утврђеној форми, у зависности од си-
туације у којој се налазе. На пример, на улици ученици поздрављају 
тако што стану у став мирно окренути ка учитељу и чекају да он/она 
прође, слично као и у ходнику, пролазима и дворишту школске згра-
де. Ученици такође поздрављају учитеље пре одговарања, односно по-
лагања испита (Слика 1).

Слика 1. Поздрављање учитеља 
Извор: School Culture – Greetings (2013)

Специфично за јапански систем образовања јесте активна парти-
ципација најбољих ученика у наставном процесу и то још у најнижим 
разредима. У пракси то изгледа тако што, на пример, на часу матема-
тике када ученици решавају задатке, онај ученик који се први јави и 
има тачно решење напушта своју клупу и преузима улогу учитеља, 
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односно надгледа и помаже другим ученицима да успешно реше кон-
кретан задатак (Nishioka, 2017). Овакво дидактичко решење има ви-
шеструку корист. Прво, на овај начин ученици прихватају друштвено 
прихватљиве и формалне улоге који им намеће процес образовања. 
Друго, на овај начин подстиче се компетитивност између ученика јер 
би статус наставниковог помоћника требало да буде одраз престижа. 
Треће, на овај начин ученици су у прилици да се међусобно помажу, 
што би требало да постане генерални принцип и чиме би требало 
да се развија колективни дух. И, коначно, четврто, ученици лакше 
прихватају и дуже памте наставне садржаје у које је укључено више 
когнитивних процеса (сами су нешто урадили, а онда показали и кон-
тролисали друге).

У члану 4. Закона о основама образовања констатује се како ће се 
„грађанима пружити једнаке могућности за образовање у складу са 
својим способностима, и да нико неће бити предмет дискриминације 
у образовању због расе, вероисповести, пола, друштвеног статуса, 
економског положаја или породичног порекла” (MEXT, 2007).

Слични циљеви се често наводе и у законима којима се уређују ос-
нове образовања и у другим државама, ипак у Јапану као да су оти-
шли корак даље у вези са остваривањем ових циљева. Наиме, учени-
ци носе школске униформе и сви имају исте школске торбе. Ово пра-
вило, са једне стране, гуши индивидуалност или евентуални одраз 
социјалних разлика, док, са друге, олакшава одабир одевне комбина-
ције, али и подсећа ученике да су део једног прилично формализова-
ног система. На трагу ове униформности ученичког облачења и фор-
мализованог образовног система потребно је истаћи да, иако постоји 
одређени притисак на ученике у смислу дисциплине и учења, у Јапану 
не постоје посебне школе за надарену децу, него таква деца свој по-
тенцијал могу да реализују у редовним школама на добровољној до-
датној настави, која је везана за предмете у којима ученици показују 
посебан таленат.

Поред овога, ученици у основним и средњим школама на распола-
гању имају и друге ваннаставне активности, које се најчешће односе 
на културу или спорт. Међу најпопуларнијим спортским секцијама су: 
џудо, кендо, пливање, атлетика, бејзбол, фудбал, одбојка и кошарка, а 
међу секцијама из области културе и уметности најпопуларније су: 
јапанска калиграфија „шодо” (јап. 書道), церемонија везана за при-
премање, сервирање и испијање чаја „садо” (јап. 茶道), аранжирање 
цвећа/прављење икебана „кадо” (јап. 華道), хорско певање, школски 
бенд, литерарна и драмска секција и сл. (JNTO, 2020).
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Посебно је занимљиво да у основним и средњим школама не по-
стоје домари и чистачице, већ ученици сами одржавају и чисте своје 
школске просторије, ходнике и двориште школе. Основни разлог за 
ово није економске природе, већ уверење школске управе да се на ова-
кав начин развија колективни дух, појачава поштовање према школи 
као институцији, али и унапређује еколошка и хигијенска свест, од-
носно брига о радном и животном простору.

Увођење садржаја из области безбедности у наставни 
план и програм основних и средњих школа

Јапан спада међу државе које имају најдужу традицију у вези са 
школском безбедношћу, као и безбедносним образовањем у основ-
ним и средњим школама. У том смислу намеће се потреба за краћим 
хронолошким приказом начина увођења тема из области безбедности 
у наставни план и програм.

Након Другог светског рата, прописима којима је уређивана област 
образовања, као један од циљева било је утврђено „развијање навика 
неопходних за здрав, сигуран и срећан живот, као и хармоничан ра- 
звој духа и тела” (Reza, 2008). Ова новина подразумевала је превазила-
жење предратног концепта који се односио на медицинска упутства, 
углавном на превенцију повреда ђака и превенцију заразних болести. 
Тако да је нова здравствена политика у јапанским школама прошире-
на на области школског здравља, фактичко унапређење школске бе- 
збедности и безбедносни менаџмент (подразумева и безбедност школ- 
ских оброка) и, коначно, безбедносно образовање.

У данашњим јапанским школама се под „здрављем у школи” (јап. 
学校の健康) подразумева здравствено образовање и васпитање, као 
и конкретне здравствене активности. Здравствено образовање и вас-
питање има за циљ да ученицима пружи потребна знања и вештине о 
заштити и унапређењу здравља, која у основним и средњим школама 
стичу кроз предмете „Здравствено и физичко васпитање” и „Здрав-
ствено васпитање”, док посебне активности обухватају редовне ле-
карске прегледе и унапређење општих хигијенских услова у школској 
средини.

Здравствено образовање у основним и средњим школама у Јапану 
настајало је након Другог светског рата, односно 1947. године, када 
се изучавало као део наставе физичког образовања. Касније, 1949. 
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године назив општег обавезног предмета у нижим и вишим средњим 
школама промењен је у „Здравствено и физичко васпитање”. За раз-
вој општег здравственог образовања значајна је и 1951. година, када 
је урађена ревизија наставних планова и програма и када је утврђен 
нови приступ здравственим темама у основном образовању. Главна 
карактеристика овог приступа било је напуштање устаљене праксе 
спорадичног бављења здравственим темама и инсистирање на ко-
ришћењу свих „расположивих могућности и доступних активности, 
укључујући и теоријску наставу у учионици, као и ваннаставне актив-
ности” (MEXT, 1991). 

Наведена пракса је обележила период педесетих година, уз повре-
мене ревизије наставних планова, а како би се садржаји прилагодили 
друштвеним променама и конкретнијим здравственим проблемима 
карактеристичним за школску популацију. Овакве поступне ревизије 
наставних планова довеле су до тога да је већ 1958. године у оквиру 
обавезног предмета „Здравствено и физичко васпитање” постојало 
јасно тематско разграничење између садржаја који су се односили на 
области здравља и области физичког васпитања.

Каснијим ревизијама наставних планова и програма из 1977. и 1978. 
године ови садржаји су уведени на нивоима основног и средњег образо-
вања, што је карактеристика која је задржана и у данашњим основним 
и средњим школама. У основним школама уведен је предмет који се 
односио на разумевање безбедносних и здравствених проблема у сва-
кодневном животу. У нижој средњој школи овај предмет је раздвојен 
у два посебна предмета, чији су садржаји везани за безбедносне про-
блема и здравствене проблеме у свакодневном животу, док су на нивоу 
више средње школе такође уведена два посебна предмета. Један, чији је 
садржај везан за разумевање здравља ђачке популације са интегриса-
ном перцепцијом о здрављу, и други посебан предмет, који је везан за 
конкретне безбедносне проблеме ђачке популације (MEXT, 1991).

За период седамдесетих година 20. века карактеристично је и стан-
дардизовање управљања безбедношћу, односно стандардизовање 
безбедносног менаџмента (јап. 安全管理) у школама на национал-
ном нивоу. Министарство образовања је још 1972. године израдило 
први „Приручник за безбедносне смернице за основне школе” и први 
„Приручник за безбедносне смернице нижих средњих школе” 1975. 
године. Овакве иницијативе су довеле и до измена Закона о школском 
здрављу 1978. године, када су уведене мере везане за унапређење бе- 
збедности у школском простору, када је извршена набавка различите 
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сигурносне опреме, вршене су преправке на зградама (уређивање ста-
за за евакуацију, повећање прегледности итд.), али је ојачавана и кон-
струкција зграда ради повећања отпорности на земљотресе, такође 
организоване безбедносне инспекције и томе слично (MEXT, 1991).

Што се тиче образовања о безбедности (јап. 安全教育) у јапанским 
школама, у раду је већ истакнуто да је проучавање безбедносних тема 
почело од 1947. године кроз наставни предмет Физичко васпитање. У 
нижим разредима основне школе учило се о превенцији заразних бо-
лести и предупређивању спортских повреда, док се у старијим разреди-
ма у основној школи и у нижој средњој школи учило о првој помоћи и 
конкретним поступцима дезинфекције у случају повреда (MEXT, 1991).

Теме из области школске безбедности 
(безбедности ученика)

Циљеви обавезног образовног система прописани су законом и 
они се односе на „потпуни развој духа и тела ученика у складу са ин-
дивидуалним способностима”, „прихватање система вредности из-
грађеног на одговорности, истини и правди”, као и „стицање знања 
и вештина које ће подстицати општи друштвени развој”, али и „ства-
рање подстицајног и безбедног школског окружења” (MEXT, 2004, 
према: UNESCO, 2006: 33). У том смислу, јапанско Министарство 
просвете утврђује посебан образовни сегмент – образовање из обла-
сти безбедности (безбедносно образовање), под којим се подразумева 
стицање способности за предвиђање и избегавање опасности, као и 
стицање знања и вештина да ученици заиста могу да допринесу без-
бедности других и друштву у целости (MEXT, 2012, према: Kitamura, 
2014). Ови циљеви се остварују кроз низ наставних садржаја (настав-
них јединица или чак посебних наставних предмета), који су саставни 
део наставног плана и програма на нивоу основног и (нижег и вишег) 
средњег образовања. Министарство је у односу на све дотадашње ре-
визије школских курикулума утврдило да је могуће разликовати три 
посебне наставне области безбедности: 1) област свакодневне безбед-
ности у животу (обухвата више различитих безбедносних проблема 
који могу погодити младе), 2) безбедност у саобраћају и 3) безбедност 
у случају катастрофе (MEXT, 2008c, према: Kitamura, 2014).2

2 Управо на темељу ове поделе Министарства аутор Китамура је испитивао по-
тенцијале и изнео предлог за „холистичко безбедносно образовање”, чији су 
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Ипак, на основу прегледа литературе која је рађена за потребе овог 
рада, утврђено је да је у оквиру наставних планова и програма на ни-
воу основних и средњих школа, али и на основу активности које пре-
дузима MEXT са циљем унапређења школске безбедности, а првен-
ствено са циљем унапређења безбедности ученика, могуће разли-
ковати осам великих тематских области безбедности: 1) превенција 
повреда ученика у школском простору, 2) прва помоћ, 3) превенција 
криминалног понашања, 4) безбедност у саобраћају, 5) мере превен-
ције у вези са природним катастрофама (доминантно земљотресима), 
6) мере превенције у вези са спречавањем ширења заразних болести, 
7) безбедност школских оброка (доминантно ручкова) и 8) мере пре-
венција у вези са терористичким нападима.

Истина, само је део ових области обухваћен посебним наставним 
предметима, док се поједине области обрађују као посебне наставне 
јединице неких општијих наставних предмета, који садржајем нису 
искључиво везани за безбедност. Зато ће у наставку бити дат детаљ-
нији приказ начина тематизације сваке од ових области безбедности.

1) Превенција повреда ученика у школском простору

Почетком деведесетих година 20. века рађена је велика студија у 
вези са несрећама које су се дешавале у основним и средњим школа-
ма, а која је обухватила период од 1960. до 1990. године и где се као 
главни налази истичу: перманентно увећање процента осигураних 
ученика (1990. године тај проценат је био највиши и износио 97%), 
перманентно увећање процента ученика који из било ког разлога на-
плаћују премију (1990. године тај проценат је био највиши и износио 
4,6%) и перманентно повећање трошкова за несреће које су се догоди-
ле у оквиру школске јурисдикције (који су такође били највећи у по-
следњој години и износили 124.000.000 америчких долара) (Yamanaka, 
1993). У овој студији посебан нагласак је стављен и на оне несрећне 
случајеве који су довели до смрти или трајног инвалидитета ученика. 
Према добијеним налазима, у односу на обе појаве постојале су стати-
стички значајне разлике. Годишњи број несрећа са смртним исходом 
у периоду од 1960. до 1990 године јесте значајније варирао (од 259 до 
185), али са уочљивим трендом опадања, док је годишњи број несрећа 

наставни садржаји систематизовани у ове три тематске области безбедности: об-
ласт свакодневне безбедности у животу, безбедност у саобраћају и безбедност у 
случају катастрофе (Kitamura, 2014).



Милан Липовац232

са трајним инвалидитетом у периоду од 1960. до 1980. имао изузетно 
висок раст (1960. било је 73 таква случаја, а 1980. чак 1.537), да би од 
1980. до 1990. године постојао тренд лаганог опадања (1990. године 
било је 1.085 несрећних случајева у којима су ученици имали трајни 
инвалидитет) (Yamanaka, 1993).

Управо на основу представљених трендова, могуће је сагледати 
кључне разлоге због којих је 1977/78. године значајно измењен настав-
ни план и програм у основним и средњим школама. Када су наставни 
садржаји у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање обо-
гаћени темама које се односе на превенцију спортских и других по-
вреда, затим коришћења заштитне спортске опреме, до одговорног 
понашања према другима и пружања прве помоћи, а које су све ус-
мерене на очување здравља и адекватног физичког развоја ученика 
(MEXT, 2008а; 2008b). 

Најчешће повреде са којима се суочавају ученици у Јапану јесу ра- 
зличите спортске повреде, које су 2005. године чиниле 36% укупних 
повреда у ђачкој популацији. Док су на другом месту поремећаји, од-
носно деформација кичме и болови у леђима са 16% и на трећем месту 
проблеми са доњим екстремитетима, деформација или болест згло-
бова са 8% (Uchio, 2010: 160). Према истом истраживању, проценат 
другог3 најчешћег здравственог поремећаја у ђачкој популацији, од-
носно проценат деформације кичменог стуба се увећавао са вишим 
нивоом студија. Тако је, на пример, у основној школи тај проценат 
2005. године износио 4%, 2006. 3%, а 2007. 8%, у средњим нижим шко-
лама тај проценат је у истом периоду растао и износио 2005. године 
7%, 2006. 10% и 2007. 15%. Коначно, у вишој средњој школи тај проце-
нат је био највиши и 2005. године износио 26%, 2006. 23% и 2007. 18% 
(Uchio, 2010: 160). Ово истраживање је нарочито значајно и у погледу 
података о мерама превенције које се предузимају у односу на дефор-
митет кичме. Наиме, иако се често истиче како јапанско Министар-
ство просвете ствара добар правни оквир и формалне претпостав-
ке, како кроз наставне планове и програме тако и кроз ненаставне 
активности, у већ поменутом истраживању се истиче да се, иако је 

3 У вези са спортским повредама као најчешћим здравственим проблемима у уче-
ничкој популацији потребно је поменути истраживање по којем је 2009. године 
било укупно 2.892.347 спортских повреда, 2010. 2.844.563, а 2011. 2.841.708. Што 
се тиче дистрибуције ових повреда по спортовима којима се баве ученици, оне 
су за све три године биле најчешће у бејзболу, затим фудбалу, тенису, кошарци, 
атлетским дисциплинама и тако даље (Okuwaki, 2015).
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питање превентивних здравствених мера уређено на националном 
нивоу, фактички само у 30% основних и средњих школа ове мере за-
иста и спроводе. Вероватно још илустративнији податак у вези са ме-
рама превенције у односу на повреде, односно деформитет кичме, је 
што наставници и школски сарадници који су ангажовани у ових 30% 
школа, њих чак 90%, овај програм превенције сматра неадекватним 
(Uchio, 2010: 161). 

2) Прва помоћ

Прва помоћ и кардиопулмонална реанимација се као посебне на-
ставне јединице обрађују у оквиру предмета Здравствено васпитање 
још од темељних измена наставног плана и програма виших средњих 
школа које су извршене 1991. године (MEXT, 1991). У оквиру ових из-
мена било је предвиђено и да сви наставници Физичког и здравстве-
ног васпитања у периоду од 1991. до 1993. године прођу посебну обуку 
које је вазана за прву помоћ, односно масажу срца, вештачко дисање, 
али и друге вештине прве помоћи превасходно везане за заустављање 
крварења код отворених рана и имобилизацију код прелома костију. 

Значај увођења прве помоћи у наставне планове и програме уочен 
је још педесетих и шездесетих година, а у оквиру превентивних мера 
усмерених на смањење могућих последица природних катастрофа 
(превасходно земљотреса). Драстичним увећавањем броја саобраћај-
них несрећа седамдесетих и осамдесетих година, о чему ће касније 
бити више речи, прва помоћ као посебна наставна јединица додатно 
добија на значају. А што је довело до тога да се прва помоћ од почетка 
деведесетих у вишим средњим школама реализује и кроз теоријску, 
али превасходно кроз практичну наставу.

Данас нису ретка истраживања у којима се испитује адекватност 
наставних садржаја, начина рада, али и самих исхода везано за ове 
наставне садржаје. Тако су, на пример, Оми и сарадници проучавали 
конкретне исходе ових наставних садржаја, односно реалну спрем-
ност јапанских ученика да заиста пруже прву помоћ у конкретним 
ситуацијама. Према резултатима овог истраживања, које је обухвати-
ло више од 3.300 испитаника, њих 59% истиче како је заиста у окви-
ру својих наставних обавеза имало обуку из прве помоћи (Omi et al., 
2008). Дакле, 41% средњошколских ученика тврди да нису имали обу-
ку из прве помоћи која је на националном нивоу прописана као по-
себна наставна јединица и саставни део обавезног предмета Здрав-
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ствено васпитање. Према истом истраживању, само је 35% од укуп-
ног броја испитаника изразило спремност да у случају потребе заиста 
пружи прву помоћ настрадалом лицу (масажу срца и вештачко ди- 
сање) (Omi et al., 2008). 

Слична истраживања спроводили су и Јошиока и сарадници,  
која су везана за начин на који сами ученици оцењују квалитет на-
ставног процеса у односу на прву помоћ у случајевима различитих 
менталних поремећаја, као и како ученици оцењују сопствено знање 
о првој помоћи из ове области. С тим у вези, само 20% испитаника 
је своје знање оценило као адекватно и потенцијално корисно, а чак 
52% средњошколских ученика је сматрало да у случајевима ментал-
них поремећаја није потребно затражити прву помоћ од других, већ 
да је боље да сами себи пруже ту врсту помоћи (Yoshioka et al., 2015a, 
2015b).4 

Овакви налази додатно проблематизују однос између општег фор-
мално-правног оквира у средњим и основним школама (који чине за-
кони, националне стратегије, акциони планови, наставни планови и 
програми, посебни правилници итд.), потенцијала да се он у довољ-
ној мери имплементира, и коначно крајњих ефеката, односно исхода 
наставног процеса (у овом случају исхода везаних за наставне једини-
це прве помоћи). Све ово упућује на бројна питања везана за разлоге 
оволике диспропорције између циљева који су утврђени стратегијама 
и наставним планом и програмом, са једне стране, и реалним знањи-
ма и вештинама са којима ученици излазе из школа. У том смислу Ја-
пан изгледа не представља изузетак, али свакако може представљати 
значајну студију случаја баш због чињенице да има одлично разрађен 
правни оквир и тридесетогодишње искуство у обрађивању прве по-
моћи као посебне наставне јединице у школском систему.

3) Превенција криминалног понашања

Једна од свакако најзначајнијих безбедносних тема односи се на 
вршњачко насиље, уништавање школске имовине, крађе, затим раз-
личите облике дискриминације и друга инкриминисана дела, које је 
4 Управо овакви налази, по којима средњошколски ученици у Јапану сматрају да 

није пожељно тражити прву помоћ у случајевима различитих менталних поре-
мећаја, подстакли су Јошиока и сараднике да спроведу посебно истраживање 
у којем су се бавили разлозима оваквих ставова, али и стигматизацијом оних 
ученика који су затражили прву помоћ због оваквих здравствених проблема 
(Yoshioka et al., 2016).
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могуће означити као криминално понашање ученика. Нажалост, о 
овоме готово да не постоје званични статистички подаци, односно 
Министарство просвете и друге надлежне институције не објављују 
податке о кривичним делима и прекршајима који се дешавају у школ-
ској средини. Разлоге за овако нешто могуће је тражити у политич-
ким, безбедносним, али свакако и ширим друштвеним факторима бу-
дући да и у савременом Јапану постоје одређени морални кодекси, па 
и одређена врста конзервативизма, због чега се веома ретко или гото-
во уопште не говори о сопственим проблемима. 

Слична ситуација је и са академским истраживањима у вези са 
школским насиљем или каквим другим проблемом који је у вези са 
инкриминисаним радњама које предузимају сами ученици. Наиме, 
поједини јапански аутори истичу како су и истраживања о овим бе- 
збедносним проблемима у школској средини веома ретка, а ако се и 
спроводе онда су веома ограничена (Mizuta et al., 2018: 157), док поје-
дини аутори истичу да оваквим истраживањима недостаје озбиљнија 
социолошка расправа (Yoneyama & Naito, 2003: 315). У прилог овим 
тврдњама иде и чињеница да су у оквиру прегледа литературе про-
нађена само три истраживања о булингу у јапанским школама и то 
са потпуно различитим налазима у погледу заступљености ове поја-
ве. Разлика између добијених налаза, односно утврђене стопе жртава 
школског насиља у укупној школској популацији је скоро четворо-
струка.5 

Међутим, без обзира на мањкавости постојећих истраживања или 
на упадљив недостатак званичних података надлежних институција 
у вези са вршњачким насиљем, Министарство просвете ипак преду-
зима одређене напоре који су усмерени ка превенирању школског на-
сиља и другог криминалног понашања у образовним институцијама. 
А нарочито након стравичног злочина који се догодио 2001. године 
у основној школи Идека у Осаки, када је 37-годишњи криминални 

5 Према истраживању из 2007. године, од укупно 359 испитаника 57,4% је на било 
који начин учествовало у догађајима везаним за физичко озлеђивање ученика, 
али од тога само 17% ученика у својству жртве (Dussich & Maekoya, 2007). Такође 
према истраживању из 2018. године, од укупно 2.630 испитаника 10,1% мушка-
раца и 14,5% жена је у ђачком добу било жртва школског насиља (Mizuta et al., 
2018). У најновијем истраживању из прошле године утврђен је изузетно висок 
проценат жртава школског насиља. Од 3.715 испитаника чак 51,5% мушкараца 
и чак 56,2% жена су у школском узрасту били жртве булинга (Ikeda et al., 2020). 
Овакав налаз драстично одудара од резултата претходних истраживања, као и у 
односу на истраживања на исту тему у другим државама.
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повратник ушао у школско двориште за време одмора и ножем убио 
осморо деце (једног ученика првог разреда и седам ученица другог 
разреда) и ранио још тринаесторо деце и двоје запослених у школи 
(Nakamura, 2004).

Од тада се у јапанским школама, у складу са законским оквиром, 
предузима сет „меких” и „тврдих” мера. У оквиру „меких” мера ут-
врђене су посебне процедуре за улазак у круг школе свих оних који 
нису ученици или запослени у школама, где ће ти спољни посетио- 
ци бити надгледани све време боравка у школи. Ово подразумева и 
ограничавање приступа одређеним школским објектима, где је мо-
гућа већа концентрација ученика. Затим подизање нивоа спремности 
за реаговање у случајевима уласка неовлашћених лица, тако што ће 
запослени пролазити заједничке обуке са полицијом и ватрогасном 
службом. Мапирање небезбедних подручја у кругу школе и предузи-
мање ситуационих и превентивних мера (организовање патролне де-
латности, пријављивање и евидентирање сумњивих лица итд.).

Такође, део „меких” мера се односи и на наставни процес и утврђи-
вање појединих наставних јединица чији је циљ везан за подизање 
свести о школској безбедности у односу на различите облике крими-
налног понашања (првенствено насиља). Ови садржаји се реализују 
уз помоћ стручних предавача из полиције, ватрогасне службе, при-
ватних компанија за обезбеђење итд., уз консултацију и сарадњу са 
родитељским саветима. А овакав модел је већ 2002. године био им-
плементиран у 49 јапанских школа, односно само годину дана након 
трагедије у основној школи Идека (Nakamura, 2004).

Поред овога, Министарство образовања је 2002. године објавило 
„Мере за превенцију криминалног понашања у школским установа-
ма”, а то је представљало неку врсту свеобухватног упутства о сету 
препоручених превентивних мера, кључне препоруке за израду пла-
нова мера, као и препоруке за спровођење одређених мера (Nakamura, 
2004). Од ове три ставке је свакако најважнија она која се односи на 
сет могућих превентивних мера криминалног понашања, а које су ут-
врђене на основу теоријског становишта Превенција криминалите-
та уређењем животне средине (Crime prevention through environmental 
design (CPTED)). Тај сет мера је у ствари оно што се јапанским пропи-
сима означава као сет „тврдих мера” и подразумева различита урба-
нистичка, архитектонска и техничка решења, односно физичке про-
мене у школском простору. Овај широк спектар могућих „тврдих” 
мера може подразумевати мапирање „црних тачака” (небезбедних 
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подручја) и њиховог осветљавања, постављања видео надзора или 
постављања физичких баријера (ограда, капија...), како би био онемо-
гућен приступ тим деловима школског простора. Затим постављање 
пулта на самом улазу у школу, који би служио за евидентирање уласка 
и изласка из школског простора, уз евентуални претрес лица, метал 
детекторе, КД врата или сличне техничке системе, постављање видео 
надзора у школске учионице и школско двориште, као и „паник та-
стере” на местима где борави више ученика. Део ових мера се односи 
и на постављање прозора и уклањање баријера које смањују видљи-
вост, односно стварање концепта отвореног простора (open space), 
што олакшава надзор и контролу школског простора. 

4) Безбедност у саобраћају

Развој аутомобилске индустрије након Другог светског рата и све 
већи број возила на јапанским путевима довео је и до драматичног 
повећања броја саобраћајних незгода, тако да се и овај безбедносни 
проблем намеће као један од кључних по ученичку и студентску по-
пулацију. У том смислу, Министарство образовања је 1967. године 
приредило публикацију под називом „Приручник за унапређење без-
бедности у саобраћају” (јап. 交通安全ガイダンスハンドブック), што 
је прва те врсте и, још важније, којом су уведени садржаји везани за 
безбедност ученичке популације (у овом случају наставни садржаји 
о безбедности у саобраћају) у наставни план и програм у основне и 
средње школе. 

Образовање о безбедности у саобраћају у јапанском систему об-
разовања почиње још у предшколским установама, када предшколци 
добијају основне инструкције како безбедно прећи улицу, како функ-
ционише раскрсница и шта је семафор, како се понашати у јавном 
превозу и томе слично (Nagayama, 1988). Оно се затим наставља на 
нивоу основног и средњег образовања, али постоје становишта по 
којима се безбедност у саобраћају као наставна тема на овим нивои- 
ма образовања не обрађује адекватно. Наиме, поједини аутори уо- 
чавају неадекватност наставничког рада у односу на ове теме на ни-
воу основних и средњих школа, а као главне узроке истичу: недоста-
так адекватних системских наставних метода и непостојање адекват-
не инфраструктуре (у којима би се симулирале одређене ситуације у 
вези са учешћем ученика у саобраћају у својству пешака или путни-
ка) (Oguchi, 2016). Насупрот овоме, у Јапану постоје више школе на 
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којима се користе апликације и виртуелна технологија као симулатор 
реалних ситуација у саобраћају, а као средство образовања о безбед-
ности у саобраћају.6 

Поред овога, на почетку сваке школске године периодично се пре-
дузимају системске активности за подизање нивоа безбедности уче-
ника у саобраћају тако што ученици првог разреда основних школа 
добијају маркере, односно дречаве прслуке које могу носити како би 
били уочљивији осталим учесницима у саобраћају. Такође почетком 
школске године саобраћајна полиција посебну пажњу посвећује кон-
троли саобраћаја у непосредној околини школа. 

5) Мере превенције у вези са природним катастрофама 
(доминантно земљотресима)

Јапан због својих геоморфолошких, али још више сеизмолошких 
карактеристика представља једно од подручја које најчешће погађају 
земљотреси, цунамији, али и вулканске ерупције и друге природне 
катастрофе. Зато не изненађује што у Јапану још од 1961. године по-
стоји закон о превентивним мерама у вези са природним катастрофа-
ма, који се односи и на школе, и у оквиру ког се разликују тзв. „тешке 
мере”, које обухватају унапређење постојеће инфраструктуре и поди-
зање отпорности на земљотресе, набавку опреме, изградњу места за 
евакуацију, путева итд. Истим законом утврђене су и тзв. „меке мере”, 
које обухватају прављење планова евакуације, увежбавање спаша-
вања и евакуација итд. (MEXT, 1991).

То у контексту школске безбедности, са једне стране, подразуме-
ва процену отпорности школских зграда на различите природне ка-
тастрофе и последично ојачавање, а са друге, оперативно-тактичке 
радње које су усмерене увежбавању евакуације ученика и наставника, 
као и других радњи и мера за смањење негативних последица уколико 
до одређене природне катастрофе заиста и дође.

У вези са унапређењем техничких карактеристика и ојачавањем 
школских зграда, наводи се податак да је 2002. године 44,5% зграда ос-
новних и средњих школа у Јапану било сертификовано за земљотресе 
(уз пропратне грађевинске интервенција на самим објектима) и да је 

6 Рађена су чак и одређена истраживања по којима симулатор заснован на апли-
кацијама и виртуелној технологији даје одличне резултате као наставно средство 
олакшавајући савлађивање безбедности у саобраћају као наставних јединица 
(Imamura, Ogi, Lun, Zhang & Miyake, 2013).
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такође било још 73.166 школских зграда које је требало тестирати на 
земљотресе и ојачати. А да је 2016. године чак 98,1% школских зграда 
имао израђене сертификате и да је преостало још само 2.212 зграда 
основних и средњих школа које су чекале израду сертификата и пре-
дузимање потребних грађевинских преправки (Mori & Ueda, 2016). 

Велики земљотрес, који је 2011. године изазвао цунами и пого-
дио источну обалу Јапана, изазвао је катастрофалне последице. Ско-
ро 16.000 људи је страдало, а материјална штета је процењена на око 
360 милијарди америчких долара. Између осталог, око 600 учени-
ка и школског особља је трагично настрадало услед урушавања или 
плављења школских зграда (Fujioka & Sakakibara, 2019). Овакве тра-
гичне последице подстакле су низ реформи у различитим области-
ма, па је тако и јапанско Министарство образовања формирало радна 
тела чији је циљ био да се кроз систем образовања развију вештине и 
унапреде способности ученика за реаговање у случајевима природ-
них катастрофа. 

Свака школа у Јапану од 2013. године у оквиру својих активности 
требало је да подигне ниво спремности за реаговање у случајевима 
земљотреса, цунамија и других катастрофа. Публикација коју је Ми-
нистарство израдило у ту сврху зове се „Зест за преживљавање: об-
разовање за превенцију катастрофа”, која се користи и данас, а пред-
ставља трећу публикацију такве врсте (Shiwaku & Shaw, 2016).7 С том 
разликом што су се претходне две публикације углавном базирале на 
техничким решењима, грађевинским материјалима, иновацијама за 
ојачавање школских зграда, изградњи евакуационих стаза и уређењу 
зборних места, као и опреми коју је потребно користити у случају 
природне катастрофе, док актуелна публикација представља одраз 
потпуно другачијег приступа. Актуелна публикација „Зест за пре-
живљавање: образовање за превенцију катастрофа” у ствари пред-
ставља наставно средство које ученицима помаже да развију вештине 
и унапреде способности за конкретно реаговање у случајевима евен-
туалних катастрофа. 

Основни задатак у вези са овим наставним садржајем је да се уче-
ници оспособе за безбедну евакуацију, тако да се увежбавају радње у 

7 Прва публикација те врсте објављена је 1998. године, након Великог Ханшин 
земљотреса три године раније. Следећа таква публикација, односно наставно 
средство, објављена је 2008. године, након великог цунамија који се догодио 2004. 
године (Shiwaku & Shaw, 2016).
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складу са задатим сценаријима и симулира поступак реаговања у слу-
чају земљотреса или других катастрофа (Fujioka & Sakakibara, 2019).

Коначно, у последње време активности Министарства везане за 
измену наставних планова и програма у циљу подизања спремности 
за реаговање на катастрофе подстакнуте су серијом акцидената који 
су се догодили у нуклеарној електрани Фукушима, такође након Ве-
ликог земљотреса 2011. године. Неки од основних закључака су усме-
рени на унапређење знања и последипломског образовања у области 
нуклеарног инжењерства и нуклеарне безбедности, али и креирања 
наставних јединица на нивоу обавезног образовања, са циљем раз-
вијања свести о изазовима и ризицима везаним за примену нуклеар-
не енергије (Sunderland, 2015).

6) Мере превенције у вези са спречавањем ширења 
заразних болести

Образовни систем у Јапану има дугу традицију у вези са мерама 
превенције заразних болести. У раду је већ истакнуто како је још од 
периода пре, а нарочито након Другог светског рата мењан настав-
ни план и програм у основним и средњим школама када је увођено 
Здравствено образовање као обавезан наставни предмет. Један од 
основних циљева, поред ширења знања о могућим обољењима, је-
сте и развијање свести ученика о значају поштовања здравствених 
процедура и мера превенције усмерених на очување личног и јавног 
здравља. 

Запослени у школама данас предузимају низ активности, првен-
ствено хигијенско-санитарних на нивоу школских установа, а чији 
је циљ усмерен на превенцију ширења могућих зараза. Они такође 
организују и редовне систематске прегледа запослених и ученика, и 
могу помагати у спровођењу обавезне вакцинације деце која иду у 
предшколске установе (за болести као што су: велике и мале богиње, 
дечија парализа, заушке, дифтерије, тетануса и тсл.), али и припадни-
ке ученичке популације у случајевима вакцинисања против сезонског 
грипа и других могућих епидемијских обољења. 

Свакако најновија криза у вези са ширењем заразних болести која је 
погодила Јапан, али и цео свет, јесте криза у вези са ширењем COVID-19. 
Образовни систем у Јапану је, исто као и у другим државама света, 
претрпео значајне измене, првенствено у смислу рада, односно реа- 
лизације наставе. У оним случајевима где се у најнижим разредима 
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физички организује настава предузимају се различите превентивне 
мере попут: ношења заштитних маски за лице, мерења телесне темпе-
ратуре приликом уласка у школску зграду или коришћења термови-
зијских камера, како би се спречио улазак оних који имају повишену 
температуру и који су вероватно инфицирани, затим скраћивања ча-
сова и боравка у школском простору, ограничавања кретања ученика 
на ходнике и учионицу, избегавања спортских активности и наставе 
физичког васпитања, где ученици међусобно долазе у физички кон-
такт.

Насупрот овоме, постоје још драстичније измене наставног проце-
са и то у случајевима када се настава уопште не одржава у учионици, 
односно школској згради. Учење на даљину, online настава, дигиталне 
платформе и друштвене мреже су практично преко ноћи постале нова 
реалност чак и у наставном процесу у основним школама. И док за-
говорници дигитализације образовања овакве тенденције истичу као 
бенефит, постоје становишта по којима дигитализација образовања 
(нарочито основног и средњег) доноси низ проблема. У том смислу 
најчешће се истиче да дигитализација и online настава драстично по-
већава зависност од дигиталних технологија и појачава рањивост на 
техничке проблеме дигиталних алата који се сада користе у образо-
вању, али и смањује мотивисаност (како наставника тако и учени-
ка) (Kang, 2021), затим доводи до слабљења ауторитета наставника и 
појачава социјалну дистанцу између ученика, изазива отуђење и мо-
гуће проблеме у социјално-емотивном развоју ученика, али и низ дру-
гих могућих проблема.

Коначно, имајући у виду досад уочен принцип по којем јапанско 
Министарство образовања низом практичних мера унапређује ниво 
школске безбедности, сасвим је очекивано да ће још увек актуел-
на глобална криза COVID-19 представљати важан фактор који ће у 
значајној мери одређивати не само ниво школске безбедности, него 
уопште начин рада основних и средњих школа у наредним годинама.

7) Безбедност школских оброка 

У јапанском систему образовања безбедност школских оброка је 
утврђена Законом о школским оброцима из 1956. године, а чији је циљ 
да се „нутриционистички избалансираним и храњивим оброцима 
омогући здрав развој духа/ума и тела школске деце”. Према подацима 
Министарства, сваке године је око 10.000.000 предшколаца и ученика 
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укључено у програм школских оброка (MEXT, 2009). Програм школ-
ских оброка постоји у више од 98% основних школа (ученици од 6 до 
12 година), 78% нижих средњих школа (ученици од 13 до 15 година), 
око 89% установа за заштиту деце и школа деце са специјалним по-
требама (934 школе) и у око 80% вечерњих средњих школа, а обухва-
та око 33.000 школских кухиња које испоруче оброке за око 200 дана 
годишње (MEXT, 2015, према: Kaneda & Yamamoto, 2015). Програм 
школских оброка мора испуњавати строге санитарне захтеве, а пошто 
би школски ручкови требало да буду доступни свим ученицима они 
су по субвенционисаним ценама од стране Министарства просвете. 
У основним и средњим школама просечна цена школског оброка је 
2013. године износила око 240¥ (око 210 РСД), а у вишим школама 
око 280¥ (око 250 РСД) (Kaneda & Yamamoto, 2015). Такође, рађена су 
и истраживања по којима је храна у оквиру националног програма 
школских оброка у просеку разноврснија и храњивија, а самим тим и 
здравија од просечних оброка које поједини ученици сами доносе од 
куће у виду „ланч пакета” (Kohri, Kaba, Itoh & Sasaki, 2016).

Међутим, и поред овако добро организованог програма, храњи-
вих, разноврсних и за јапанске услове више него повољних школских 
оброка, постојали су и одређени проблеми у вези са исхраном при-
падника ученичке и студентске популације, где су се кључни односи-
ли на прескакање оброка, гладовање, анорексију, прекомерну тежину 
и гојазност8, све чешће једење брзе хране и све ређе практиковање по-
родичних ручкова, Министарство образовања предложило је измене 
овог закона, тако да је од 2008. године главни циљ у вези са школским 
оброцима промоција „шокуику” (јап. 食育)9 (Tanaka & Miyoshi, 2012). 

Имајући то у виду, Министарство образовања је још 2005. године 
покренуло специјалан изборни наставни предмет у школама под на-
зивом „Дијета и нутриционизам”, а у оквиру којег се промовише Шо-
куику становиште. У оквиру овога предмета ђаци не уче само шта је 
здрава исхрана и због чега је важна, него и да развијају одређене на-
вике у вези са исхраном, правилним временским интервалима између 

8 Према истраживању објављеном 2019. године, у нижим средњим школама у Јапа-
ну је у укупној популацији ученика 10–12% дечака и 8–10% девојчица са преко-
мерном тежином, око 5% дечака и око 4% девојчица је гојазно, док је око 2% де-
чака и око 3% девојчица са премалом тежином (Miyawaki, Lee & Kobayashi, 2019).

9 Шокуику представља становиште по којем здравље људи у великој мери зависи 
од квалитета хране коју уносе у организам, а које је развио чувени Саген Ишизука 
(енгл. Sagen Ishizuka) још крајем 19. века.
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оброка, правилима и манирима у вези са обедовањем, али и захвал-
ност коју би требало да показују зато што могу да уживају у здравој 
и избалансираној исхрани, а у складу са генералном јапанском фило-
зофијом (Miyoshi, Tsuboyama-Kasaoka & Nishi, 2012). Према подацима 
Министарства просвете, 2005. године, када је започето са реализа-
цијом овог наставног предмета, само је 34 наставника Дијете и нутри-
ционизма било запослено у школама, а до априла 2011. године већ их 
је било 3.853 наставника (MEXT, 2011, према: Tanaka & Miyoshi, 2012). 

Оно што је такође занимљиво у вези са школским оброцима јесте 
да, слично као и у случају одржавања и чишћења школског просто-
ра, исто тако ученици сами сипају и сервирају оброке, скупљају и чи-
сте судове, и одржавају хигијену у ђачком ресторану, а опет као одраз 
Шокуику становишта, али и општег система вредности који се у Јапа-
ну изграђује кроз образовни систем.

8) Мере превенције у вези са терористичким нападима

На крају, вредне помена су и иницијативе у вези са темама из обла-
сти заштите од тероризма. Најпознатији терористички напад у Јапану 
догодио се марта 1995. године када су припадници верске секте Аум 
Шинрикјо испустили нервни гас сарин у неколико метро станица и 
званично повредили 5.500 и убили 12 људи (Asai & Arnold, 2003). Ова 
верска секта је и раније предузимала сличне нападе, а све то је подста-
кло владине напоре са циљем подизања спремности грађана за реа- 
говање у случајевима терористичких напада. Првенствено оних на-
пада у којима би били коришћени хемијски и биолошки отрови. Зато 
је јапанско Министарство здравља, рада и социјалне заштите форми-
рало Антитерористички уред, који је требало да представља оквир 
за спровођење превентивних антитерористичких мера, а где се јед-
на од мера односила на образовање и обуку (Tu, 2007). У том сми- 
слу су разматране идеје да је могуће укључити и образовни систем 
у Јапану, а како би ученици добили елементарна знања за реаговање 
у случају терористичког напада. Међутим, превагнуло је становиште 
по којем ученици у оквиру школских активности везаних за реаго-
вање у случајевима природних катастрофа већ стичу потребна знања 
и развијају вештине (нпр. евакуација, прва помоћ и тсл.), а које могу 
бити од користи у нежељеним случајевима хемијских терористичких 
напада у школској средини, какви су били они у токијском метроу 
(Okumura, Ninomiya & Ohta, 2003). 
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Закључак

Данашњи систем обавезног образовања у Јапану представља веома 
комплексан и централизован систем у којем Министарство просвете 
(MEXT) у потпуности утврђује наставни план и програм, као и начи-
не рада са ученицима. На садржај и структуру наставног програма 
у основним и средњим школама утичу различити фактори од којих 
се највећи део односи на општа друштвена кретања, развој техноло-
гије, захтеве тржишта и појаву нових занимања, али и на, за овај рад 
посебно важно, специфичне безбедносне потребе у самом школском 
окружењу. У том смислу, циљеви обавезног образовања се односе на 
правилан интелектуални, морални и физички развој ученика, али и 
на стварање подстицајног и безбедног школског окружења, што пре-
васходно подразумева унапређење безбедности ученика.

Министарство просвете због тога утврђује посебан образовни сег-
мент, образовање из области безбедности (безбедносно образовање), 
а под којим, као што је у тексту већ истакнуто, подразумева стицање 
способности за предвиђање и избегавање опасности, као и стицање 
знања и вештина да ученици заиста могу да допринесу безбедности 
других и друштву у целости. Иако само Министарство разликује три 
посебне наставне области безбедности: 1) област свакодневне безбед-
ности у животу, 2) безбедност у саобраћају и 3) безбедност у случају 
катастрофе, у овом раду је на основу прегледа литературе представље-
но чак осам различитих тематских области безбедности: 1) превен-
ција повреда ученика у школском простору, 2) прва помоћ, 3) превен-
ција криминалног понашања, 4) безбедност у саобраћају, 5) мере пре-
венције у вези са природним катастрофама (доминантно земљотре-
сима), 6) мере превенције у вези са спречавањем ширења заразних 
болести, 7) безбедност школских оброка (доминантно ручкова), и 
8) мере превенције у вези са терористичким нападима. 

Логично, највећи део ових наставних садржаја је усмерен на по-
дизање нивоа безбедности саме ученичке популације, а тек индирек-
тно на шире окружење и укупну безбедност у друштву. На пример, 
садржаји везани за превенцију повреда у школском простору и обу-
ка из прве помоћи директно су усмерени на помоћ коју ће ученици 
пружати другим ученицима у случају повреда, али свакако да се та 
стечена знања и вештине могу користити и у другим случајевима ван 
школског простора, али и касније када више не буду ученици већ од-
расли људи. Ова два поменута примера уједно представљају и прве 
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безбедносне садржаје који су постали саставни део наставних плано-
ва и програма у основним и средњим школама. Прве иницијативе за 
увођење превенција повреда ученика у школском простору и прве по-
моћи као посебних наставних предмета датирају још из периода педе-
сетих и шездесетих година 20. века.

Безбедност школских оброка представља наставни садржај који 
такође има дугу традицију с обзиром на то да датира још од педесе-
тих година, али и веома значајну разлику. Наиме, ова врста безбедно- 
сног наставног садржаја представља добар пример наставне области 
чији садржаји више нису адекватни за превазилажење безбедносних 
проблема везаних за школске оброке, који су у међувремену наста-
ли. Због тога је комплетан наставни садржај ревидиран 2005. године, 
када је уведено Шокуику становиште, чији циљ више није само учење 
шта је здрава исхрана и због чега је важна, него и да развијање одређе-
них навика у вези са исхраном, правилним временским интервалима 
између оброка, правилима и манирима у вези са обедовањем, али и 
захвалност коју би требало да показују зато што могу да уживају у 
здравој и избалансираној исхрани, а у складу са генералном јапан-
ском филозофијом. А све како би се у ученичкој популацији смањи-
ли проблеми изазвани неправилном исхраном (гојазност, неухрање-
ност, анорексија итд.).

Слично уоченој тенденцији по којој се наставни садржаји реди-
зајнирају или у потпуности креирају да би одговорили на промене 
у спољном окружењу, важан пример наставних садржаја везан је за 
безбедност ученика у саобраћају. Развој аутомобилске индустрије и 
доступност моторних возила утицао је на драстично повећање броја 
саобраћајних несрећа, у којима су најмлађи постали посебно рањива 
категорија. Тако да већ од шездесетих година безбедност у саобраћају 
постаје обавезан наставни садржај у основним и средњим школама, 
али и у предшколским установама.

Кључна специфичност мере превенције у вези са терористичким 
нападима, мера везаних за превенцију криминалног понашања, као 
и мера превенције у вези са природним катастрофама јесте да су оне 
као наставни садржаји постојали у обавезном образовном систему, 
али да се њихов значај и актуелност драстично интензивира тек на-
кон трагичних догађаја, као што су терористички напад у токијском 
метроу 1995. године, масакр у основној школи Идека у Осаки 2001. и 
Велики земљотрес 2011, који је изазвао и цунами. Ова уочена тенден-
ција сада је карактеристична и за мере спречавања ширења заразних 
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болести, које су као наставни садржај већ постојале у јапанском си-
стему образовања, али тек сада, услед глобалне кризе изазване Коро-
на вирусом (COVID-19), доживљавају своју пуну афирмацију дајући 
конкретан допринос. 

На основу овога могуће је разликовати и две категорије знања и 
вештина у вези са наставним садржајима из области безбедности, а 
где се прве (превентивне мере) односе на спречавање да до одређених 
безбедносних проблема уопште дође и друге, попут прве помоћи, које 
ученицима омогућавају да се умање последице безбедносног пробле-
ма који постоји, односно трагедије која се заиста и догоди. Такође, 
наставне садржаје из области безбедности могуће је поделити на оне 
који су уобличени и конкретан обавезни или изборни наставни пред-
мет везан за безбедност (здравствено васпитање, безбедност сао- 
браћаја итд.) и оне наставне безбедносне садржаје који се обрађују 
као посебне наставне јединице, али у оквиру неког општијег настав-
ног предмета.

Имајући све наведено у виду, ове представљене кључне карак-
теристике, али и специфичности везане за садржај и начин рада по 
овим безбедносним областима, као и њихову измену, јесу усмере-
не на боље разумевање јапанског школског контекста и евентуално 
могу бити од значаја за конципирање наставних планова и програма 
у школским срединама других држава, а које се суочавају са сличним 
безбедносним проблемима. Јер школска средина може представља-
ти најважнији оквир у којем ученици, односно деца стичу знања и 
вештине за вођење сигурног живота. Прецизније, искуства јапанског 
система могу послужити као добра полазна основа за креирање на-
ставних програма који ће ученицима омогућити да разумеју узроке 
одређених безбедносних проблема конкретне средине и, још важније, 
омогућити правилно сналажење уколико се заиста нађу у некој не-
срећи или катастрофи, а како би помогли себи и другима.
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5. ПРИКАЗ ОБРАЗОВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
У ДРЖАВАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Желимир Кешетовић1

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛСКИМ 
ПРОГРАМИМА У ОБРАЗОВНИМ СИСТЕМИМА 

ЗЕМАЉА НАСТАЛИХ РАСПАДОМ СФРЈ – 
ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКИ НИВО

Сажетак: У раду се, на основу анализе доступних секундарних извора, описује обука и 
образовање за безбедност у основним и средњим школама у Словенији, Црној Гори и 
Србији. Стање у Хрватској, Босни и Херцеговини и Северној Македонији није описива- 
нo будући да се кроз интервјуе са експертима дошло до сазнања да нема битних разли-
ка у односу на Србију и Црну Гору. Поједине теме од значаја за безбедност присутне су 
спорадично у наставним плановима и програмима појединих обавезних или изборних 
предмета у свим бившим југословенским републикама. Једино у Словенији у основним 
школама постоји посебан изборни предмет посвећен понашању у ванредним ситуација-
ма. С обзиром на контекст друштва ризика свакако је потребно целовито сагледавање ове 
проблематике и системски приступ како би се унапредили капацитети и компетенције 
младих људи и повећала њихова индивидуална отпорност, а самим тим и смањила рањи-
вост друштава и институција у овим земљама. 
Кључне речи: основне школе, средње школе, безбедност, курикулум, земље бивше Југославије

Уводне напомене

Након Другог светског рата и победе социјалистичке револуције 
СФР Југославија2 је безмало педесет година егзистирала као федерална 
1 Др Желимир Кешетовић, редовни професор на предмету Кризни менаџмент и 

Медији и комуникације, zelimir.kesetovic@gmail.com
2 Држава се накратко звала Демократска Федеративна Југославија, па Федеративна 

Народна Република Југославија до 1963, када мења име у Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија.
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заједница коју је чинило шест социјалистичких република и две ау-
тономне покрајине. У оквиру одређених општих структуралних/
системских и друштвених и идеолошких основа постављених Уста-
вом, законима и политиком Савеза комуниста Југославије, федерал-
не јединице/републике које су чиниле СФР Југославију развијале су 
своје образовне системе релативно самостално. Сви системи подра-
зумевали су обавезно основно осмогодишње школовање и систем 
трoгодишњих и четворогодишњих средњих школа (стручне школе и 
гимназије природног и друштвеног смера, као и математичке и фило-
лошке гимназије и уметничке школе за даровиту децу).

Oбразовање у СФРЈ је било део „друштвене надградње”, „непрои- 
зводна делатност” која се финансира из друштвеног буџета и у њој је 
постојао потпуни државно идеолошки монопол. Постојала је тенден-
ција да се на образовање гледа као на трошак а не као на инвестицију 
и била је изражена неравнотежа у дистрибуцији образовне инфра-
структуре (Polšek, 1989), мада су, у целини гледано, постигнути зна-
чајни резултати на подизању укупног образовног нивоа становиштва. 

Основна обележја образовног система у СФРЈ била су:
1. децентрализација, однoсно плурализам регионалног карактера,3
2. опште бесплатно школовање, као уставно право,
3. образовање као елемент социјалног напредовања (вертикалне 

мобилности),
4. друштвено власништво над свим образовним установама.4

Постојала је значајна дивергентност образовних система као по-
следица чињеница да је СФР Југославија била вишенационална, ви-
шејезичка и вишеконфесионална заједница. 

У оквиру постојећих нормативних и институционалних окви-
ра није било практично никаквог простора за оснивање приватних 
школских институција, будући да су оне, уз масовне медије, биле ва-
жан део идеолошко-политичког механизма државе помоћу којих су 
младе генерације социјализоване на идеолошки подобан начин као 
грађани вишенационалне заједнице и припадници социјалистичког 
друштва. Наиме, у тада постојећем контексту школе нису биле тре-
тиране само као образовне, већ и као васпитне установе у којима 

3 Услед тога понекад је долазило и до апсурдних ситуација дa сe у уџбенику исто-
рије у једној републици нека личност сматра тиранином, a у уџбенику у другој 
републици/покрајини ослободиоцем.

4 Polšek, 1989.
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су ученици током школовања усвајали владајуће (идеолошке) вред-
ности и прихватљиве, односно допуштене и пожељне норме пона-
шања. У том смислу је било врло проблематично, односно практично 
немогуће успостављање било каквих облика образовања и васпитања 
паралелно са државним васпитно-образовним установама. Такође, у 
средњим школама и на факултетима је постојала посебна идеолошка 
настава „Марксизма и теорије и праксе самоуправног социјализма”, 
предмета који је био обавезан део средњошколских и високошкол-
ских наставних програма (Polšek, 1989).

Након разлаза са Совјетским Савезом и доношењем Резолуције Ин-
формбироа 1948. године Југославија се нашла на размеђи између „сло- 
бодног света” и света иза „гвоздене завесе”, покушавајући да изгради 
властити социјалистички модел „са људским ликом” и специфичну 
позицију еквидистанце према Истоку и Западу, уз трасирање несвр-
стане спољне политике. Остајући изван, а фактички између, НАТО-а 
и Варшавског уговора, а у контексту свеприсутног Хладног рата који 
је у неким моментима, попут Кубанске кризе, био на ивици глобал-
ног сукоба, Југославија је, следећи Марксову идеју о „наоружаном на-
роду”, покушала да изгради и властити безбедносни систем који би 
укључио практично целокупну популацију и у коме би сваки грађа-
нин имао своје место у безбедносном систему, како у мирнодопским 
тако и у ратним условима. С обзиром на глобалне и локалне/регио-
налне околности (повећане тензије и повремене провокације на гра-
ницама Југославије након Резолуције ИБ) безбедносне претње су се 
разумевале у првом реду као војне. У таквим условима успостављен је 
систем и доктрина општенародне одбране и друштвене самозаштите 
(ОНО и ДСЗ) са израженом идеолошком садржином. Наиме, поред 
усмерености на заштиту грађана, њихове личне и имовинске сигур-
ности, акценат овог система био је на заштити „тековина народноо-
слободилачке борбе и социјалистичке револуције”, односно основних 
вредности југословенског социјалистичког система попут „братства и 
јединства народа и народности”, друштвене својине и социјалистич-
ког самоуправљања итд. Да би овај систем могао у пракси да функцио- 
нише било је неопходно успоставити и одговарајући систем образо-
вања и васпитања, те су тако одређени безбедносни садржаји постали 
обавезни део редовних наставних планова основних и средњих шко-
ла. Тако је у VII и VIII разреду основне школе постојао предмет Прва 
помоћ и заштита и предвојничка обука. У средњим школама у СФРЈ 
предмет ОНО и ДСЗ је уведен 1969. године и слушали су га ученици 
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прве и друге године. Сем теоријских знања, ученици су били у прили-
ци да се, између осталог, упознају са наоружањем, тиме како се ставља 
заштитна маска, а на самом крају и да пуцају из пушке на стрелишту. 

Ови предмети укинути су почетком деведесетих година са на-
пуштањем социјалистичког уређења и уласком у плуралистичко 
друштво и тржишну привреду, што је у југословенском контексту 
било праћено и распадом земље и грађанским ратом, односно рато-
вима, након којих су се југословенске републике осамосталиле и по-
челе да изграђују нове образовне системе и конципирају своје обра-
зовне политике.

У овом раду биће приказани образовни садржаји који се односе 
на безбедност у наставним плановима и програмима република бив-
ше Југославије до универзитетског образовања. Основ за овај приказ 
представља анализа секундарних извора и јавно доступних докуме-
ната, као и интервјуи са релевантним експертима.

1. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ 
СЛОВЕНИЈИ

Образовни систем у Републици Словенији

Словеначки образовни систем подразумева три нивоа – основно, 
средње и високо образовање. Ученици имају широк спектар могућ-
ности: могу одлучити у којој ће фази завршити своје образовање и 
како га наставити, у зависности од њихових планова за каријеру или 
животних околности. Образовни систем у Словенији је осмишљен 
за формирање дипломираних стручњака са пристојном количином 
стеченог знања, на којем год нивоу одлучили да заврше школовање. 
Према закону Републике Словеније, сва деца имају обавезу да стекну 
основно образовање, тј. да заврше основну школу (sl. Osnovna šola). 
Школовање је бесплатно како за словеначке грађане тако и за децу 
странаца. Школовање у основној школи траје девет година – у пери-
оду од 6. до 15. године живота. На крају 6. и 9. разреда школарце чека 
национални тест знања (sl. Nacionalno preverjanje znanja), а у средњу 
школу уписују се на основу оцена из 7, 8. и 9. разреда – из свих оба-
везних предмета.

Ако ученик заврши само 7 разреда основне школе може стећи ми-
нимално стручно образовање које је усмерено на обуку у струци. 
Школовање на таквом програму траје две године, са завршним испитом 
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на крају, а на основу резултата ученик може наставити школовање у 
стручној школи. Ученици који су завршили основну школу могу ода-
брати врсту средње школе у зависности од успеха у основној шко-
ли, циљева и планова за каријеру. У Словенији постоје трогодишње 
средње стручне школе и четворогодишње средње техничко и струков-
но образовање и опште средње образовање (гимназије – опште, кла-
сичне, језичке и спортске).5

Образовање за безбедност у Републици Словенији

Правни основ за увођење безбедносних садржаја у образовни си-
стем Републике Словеније налази се у Закону о заштити од природних 
и других несрећа (Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Uradni list RS, št. 64/94 z dne 14. 10. 199). Једно од темељних начела на 
којима почива овај Закон, а која су иначе утврђена у члану 2, јесте обра- 
зовање и обука за заштиту, спасавање и помоћ. Утврђивање програ-
ма образовања и оспособљавања у области заштите од природних и 
других катастрофа и спровођење програма од националног значаја у 
надлежности је државе. Цела тринаеста глава овог закона посвећена 
је образовању и оспособљавању, а члан 109, иначе први у овој глави, у 
ставу један предвиђа да „основно образовање пружа основно знање о 
опасностима од природних и других катастрофа и начину заштите од 
њих”, а у другом ставу да се „у средњем и високом образовању пружају 
знања о заштити од природних и других несрећа у складу са оријента-
цијом образовног програма”.

Операционализација и имплементација ових начелно утврђених 
обавеза везаних за образовање и обучавање предшколске и школ-
ске младежи и становништва у Словенији за заштиту од природних 
и других катастрофа у Републици Словенији у надлежности је Упра-
ве за заштиту и спасавање (Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje), која је организациона јединица Министарства одбране. У 
настојању да информише, образује и обучи децу у предшколском уз-
расту, као и школску популацију, и да унапреди свест младих о опас-
ностима од природних и других катастрофа Управа је развила цео низ 
активности од којих су најзначајније следеће:

Уведен је у основним школама посебан изборни предмет „Заштита 
од природних и других катастрофа”.

5 https://2tm.si/slovenian-education-system/?lang=sr
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Континуирано се у вртићима и основним школама одржава го-
дишње ликовно и књижевно-уметничко такмичење „Природне и дру-
ге катастрофе” (Natečaj naravne in druge nesreče), у оквиру кога деца, 
под вођством ментора, стварају слике/цртеже или пишу саставе на 
одређену тему која се односи на природну или другу катастрофу. Oво 
такмичење је двостепено – на регионалном и на државном нивоу и 
одвија се у четири старосне категорије, при чему се у свакој катего-
рији пет најбољих радова награђује на оба нивоа такмичења.

У сарадњи са позориштем, припремљена је луткарска представа за 
децу до десет година под називом „Јежек снежек и ватрогасни јеж” 
(Ježek Snežek in Gasilko Jež). Док гледају представу деца уче шта морају 
да раде, односно како треба да се понашају у поплавама, земљотреси-
ма и пожарима. Представа током године гостује у вртићима, школама 
и на разним другим манифестацијама широм Словеније.

Такође, последњих година сачињено је неколико дидактичких ига-
ра за децу као што су Земљотрес, Сигурно у планинама, Поплава, По-
моћ, Меморија 112, Сигурно пливање, Спасиоци ... и рачунарска игра 
Пронађи себе у Questcity (Znajdi se in Questcity), помоћу којих деца 
уче о природним катастрофама и мерама. Ове игре се дистрибуирају 
у разним приликама (сајмови, такмичења).

Управа Републике Словеније за заштиту и спасавање на својој ин-
тернетској страници www.sos112.si има посебан одељак, односно лик 
Јежева кућица (Ježkova hiša) намењен најмлађима, где се објављују поу- 
чне информације, квизови и игрице.

За информисање младих о опасностима од несрећа и поступању у 
случају несрећа користи се и омладинска штампа, односно публика-
ције као што су Zmajček, Cicido, Ciciban, Pil, Pil Plus, Mladi gasilec идр.

Штампано је и пет дидактичких књижица Снежни јеж (Ježek 
Snežek) за децу на тему природних несрећа, који се дистрибуирају као 
прилог уз часописе Ciciban и Cicido. Намењене су деци старости од 
четири до десет година и садрже упутства о правилном понашању 
пре, током и након несрећа. У свакој књизи је посебно истакнут број 
за хитне случајеве 112. Књиге су погодне и за самостално читање и 
истовремено могу послужити и као наставно помагало васпитачима 
и наставницима. У свакој књижици је приложен и радни лист с пи-
тањима и подстицајима за размишљање и разговор са децом у вртићу 
или на часовима. Књиге се дистрибуирају у свим предшколским и 
школским библиотекама. Све књиге су такође објављене у енглеском 
преводу.
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Систем заштите од природних и других катастрофа представљен је 
и на разним јавним манифестацијама намењеним деци: Базар за децу, 
Дани заштите и спасавања..., где се представља опрема и рад поједи-
них јединица система заштите и спасавања – ватрогасаца, ронилаца, 
јединица са службеним псима, горских спасилаца, извиђача.

За промоцију система заштите од природних и других катастрофа 
Управа за заштиту и спасавање припрема и промотивни материјал и 
награде: сигурносне кациге са бр. 112, налепнице са маскотом и бр. 
112; плишана маскота јеж са бројем 112, траке за кључеве са бројем 
112, јастучићи за миша, наставци и блокови, кутије за ЦД, наруквице 
са бр. 112 које се деле деци током различитих активности – сајмова, 
базара и активности – квизова, такмичења

Управа такође припрема и разне летке, распореде часова и постере 
о природним и другим катастрофама и мерама које се предузимају у 
појединим катастрофама. Ови материјали се деле деци у вртићима и 
школама током школске године.

Такође је припремљено и неколико ТВ спотова и радио реклама 
(број 112, земљотрес, пожар, поплава...) које се у разним приликама 
емитују на РТВ Словеније (Poje Jovičić, 2014).

Као што је истакнуто, у основним школама у Републици Словенији 
уве ден је 2010. године изборни наставни предмет Безбедност у природ-
ним и другим несрећама (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), 
који је посвећен стицању основних знања и вештина о томе како се 
понашати у појединим ванредним ситуацијама. Наставни план за из-
борни предмет припремила је Управа Републике Словеније за зашти-
ту и спасавање, у сарадњи са Ватрогасним савезом Словеније и на-
ставницима-практичарима који предају у основним школама. Избор-
ни предмет Заштита од природних и других катастрофа нуди се као 
једногодишњи предмет (35 сати годишње) и ученик га може одабрати 
у било ком разреду (у седмом, осмом или деветом разреду), а могу 
да га предају наставници који испуњавају услове за наставнике у ос-
новним школама и други школски саветници који заврше обуку коју 
спроводи Управа Републике Словеније, за заштиту и спашавање, Цен-
тар за обуку Републике Словеније, у сарадњи са Ватрогасним савезом 
Словеније у Центру за заштиту и спашавање на Игу. Изборни пред-
мет почео је да се изучава у школској 2010/2011. години у 67 основних 
школа. Основни циљеви и садржај овог курса односе се на:

• Стицање основних знања о претњи коју представљају природне 
и друге катастрофе, упознају се са врстама, узроцима и после-
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дицама катастрофа у непосредном и ширем окружењу, упознају 
се са појавом и развојем различитих спасилачких служби и ор-
ганизација које су укључене у систем заштите од природних и 
других катастрофа; упознају се са системом заштите од природ-
них и других катастрофа у Словенији;

• Упознавање са организацијом различитих спасилачких служби и 
улогом појединаца у њима, те њиховом мисијом и структуром:

• Развијање критичког размишљања о укупном понашању и одно-
су друштва у случају несрећа и могућностима заштите од њих;

• Стицање основних искустава и развијање елементарних ве- 
штина и способности за одговарајући одговор на несреће које се 
могу догодити у њиховом непосредном окружењу пре, током и 
после катастрофа; и

• Развијање вредности алтруизма, солидарности, волонтерства.

Када је реч о методи реализације наставе из овог предмета, Обра-
зовни центар Управе за заштиту и спасавање Републике Словеније у 
Игу припремио је посебан методички приручник за наставнике, а та-
кође сваке године организује обуку за наставнике који желе да пре-
дају изборни предмет и додатну обуку за наставнике који ту наставу 
већ предају. Такође је успостављена и е-учионица за наставнике, у којој 
они могу наћи материјале за наставу. Са другачијим едукативним мате-
ријалима систем за по нашање у случају катастрофа уведен је и у средње 
школе. Теме из области управља ња у случају катастрофа су и делови 
сту дијских програма на Факултету за хемију и хемијску технологију и 
на Факултету друштвених наука (Prezelј, Dobnik Jeraj, 2014).

Чланом 3. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о садржају и при-
преми планова заштите и спашавања (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 17/06) прописано је да школе морају припремити планове за спро-
вођење мера заштите и одређене задатке заштите, спашавања и по-
моћи за све оне несреће које се могу догодити на подручју на коме 
се налази школа. Од општине у којој има седиште школа добија про-
цену угрожености целе општине од природних или других несрећа 
и она представља основу за израду плана спровођења мера заштите 
и спасавања. Из процене угрожености је очигледно које природне и 
друге несреће се могу догодити на простору на коме се налази школа. 
У складу са овом нормативном обавезом, Образовни центар Управе 
за заштиту и спасавање сачинио је 2014. године посебан радни мате-
ријал – смернице за израду Плана спровођења мера заштите, спаса-
вања и помоћи у несрећама у школама (Delovno gradivo Izhodišča za 
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pripravo načrta izvedbe zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ob nesrečah v šolah). 

Национална процена претње показује да:
– се већина школа налази у земљотресном подручју,
– неке школе су изграђене у зони опасности од поплава,
– школе могу бити изложене последицама нуклеарне несреће,6

– школе се налазе у близини аеродрома, железница, главних путе-
ва на којима се превозе опасне материје,

– школе могу бити у близини предузећа која представљају извор 
повећаног ризика за околину од несрећа које укључују опасне 
материје,

– редовно школовање може бити угрожено пандемијом заразних 
болести,

– школе могу бити угрожене због клизишта, олује (јаких ветрова, 
пљускова, града).

Свака школа мора да процени:
– очекиване последице несреће за школску зграду (рушење, угро-

жени делови зграде, ...)
– број угрожених и њихову структуру,
– када је школска зграда најосетљивија због појединачне несреће 

(пауза, часови).

Приликом припреме плана за спровођење заштитних мера и за-
датака заштите, спашавања и помоћи, школе узимају у обзир решења 
садржана у плановима активности Министарства просвете и спорта 
за природне и друге несреће за које су припремљени национални пла-
нови заштите и спашавања.

На основу процене претње, школе израђују план за спровођење за-
штитних мера за сваку појединачну несрећу (нпр. земљотрес, попла-
ва, нуклеарна несрећа ...). План садржи:

– начин упозоравања на опасност, несрећу. Да ли ће о опасности 
бити обавештени путем медија, општине (поплава, град, ветар) 
или ће се несрећа догодити изненада, без најаве (земљотрес)?

– начин комуникације са општином и министарством, инфор-
мационим центрима (пријавити последице несреће у објекту, 
рањене, нестале ...),

– начин комуникације између запослених,

6 На подручју Републике Словеније налази се нуклеарна електрана Кршко.
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– упутства за понашање запослених пре (где је то могуће и разум-
но), током и после несреће,

– упутства за понашање ученика пре, за време и после несреће,
– упутства за спровођење заштитних мера,
– урбане, грађевинске и друге мере (изградња, адаптација – ја-

чање зграде),
– евакуација (када, како, руте за евакуацију),
– пријем и збрињавање угрожених (где након евакуације, до до-

ласка родитеља, временски услови),
– склониште – боравак у затвореном простору (избор просто-

рија, хране, обавештавање родитеља...),
– РХБ заштита (заштитна опрема – приручна),
– заштита културне баштине (библиотеке, архиве – нису у подрумима),
– упутства за обављање послова заштите, спашавања и помоћи 

(прва помоћ, гашење пожара и спашавање у случају пожара, 
спашавање од рушевина, спашавање у случају поплава ...). Шта 
школско особље, ученици, могу радити док спасиоци не стигну?

– начин информисања родитеља – упутства за родитеље,
– решења за децу коју родитељи не долазе да траже (повређени, 

спасиоци),
– начин доношења одлуке о прекиду наставе и обавештавање ро-

дитеља,
– начин упознавања запослених, ученика и родитеља са решењи-

ма и планом спровођења мера заштите и задатака заштите, спа-
савања и помоћи,

– план за проверу решења у плану (вежбе – учесталост).

План није једини, али је врло важан облик осигурања приправно-
сти за природне и друге катастрофе. Добар план је онај који је кра-
так и који показује очекиване последице несреће, очекиване реакције 
учесника и расположиве ресурсе. Добар план треба стално прегледа-
ти, проверавати и ажурирати (Andrejek, 2014).
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2. Република Црна Гора

Образовни систем у Црној Гори

Област образовања у Црној Гори у надлежности је Министарства 
просвете. Образовни систем Црне Горе чине предшколско васпитање 
и образовање, основно образовање и васпитање, средње опште образо-
вање (гимназија), стручно образовање, васпитање и образовање лица 
са посебним потребама, образовање одраслих и високо образовање. 

Предшколско васпитање и образовање се реализује: у јаслицама 
(деца узраста до три године), вртићима (деца од три године до по-
ласка у школу) и у оквиру других видова организовања предшколског 
васпитања и образовања, као што су школице, играонице и др., и није 
предуслов за похађање основне школе. Основно образовање и васпи-
тање је обавезно за сву децу узраста од 6 до 15 година живота, траје 
девет година и бесплатно је. Средње опште образовање изводе гим-
назије и стручне школе и оно није обавезно. Гимназију могу уписати 
лица која су завршила основно образовање, а имају мање од 17 годи-
на. Образовање у гимназији траје четири године. Средње стручно об-
разовање се реализује у трајању од три или четири године у средњим 
стручним школама. Средњем стручном образовању припадају и умет-
ничке школе. (http://www.me/index.php/cg/kultura1/obrazovanje)

Образовање за безбедност у Црној Гори

У нижим разредима основне школе ученици кроз предмет Приро-
да и друштво стичу свест о личној безбедности. Додатно, у складу 
са узрастом, имају организоване посете представника полиције, или 
одласке у обилазак локалних центара безбедности, где у комуника-
цији са полицијом уче о полицијском послу на интересантан начин. 
Већина ових активности односи се на безбедност у саобраћају, али 
има речи и о облицима насиља и злоупотреби наркотика.

У овом моменту не постоје детаљни увиди о активностима у овој 
области везано за више разреде и средњу школу. Оно што је сигурно 
јесте да се безбедносна проблематика обрађује у склопу неформалног 
образовања, а не у формалној настави. Међутим, и у вишим разреди-
ма постоји део програма намењен упознавању са темом безбедности 
кроз комуникацију са представницима безбедносних структура. 
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О другим видовима безбедности ученици комуницирају кроз ра-
дионице са невладиним сектором, представницима здравствених 
институција и институција безбедности. Препознајући мањкавости 
у информисаности и свести у овој области, мањи број невладиних 
организација препознао је безбедност као једну од кључних области 
интересовања, уз акценат на доступност релевантних информација 
цивилним структурама, укључујући и школску популацију. Ове ор-
ганизације посебно стављају акценат на област сајбер безбедности.

Једна од области која у сфери едукације грађанства све више при-
влачи интересовање државних институција јесте превенција насил-
ног екстремизма. У центру пажње је едукација едукатора. Тако је 
осмишљен Програм тренинга за спровођење обука на тему – „Пре-
венција насиља и насилног екстремизма кроз образовање”. Наведе-
ни програм је учествовао на Конкурсу Центра за стручно образовање 
Црне Горе за акредитацију програма за образовање одраслих, за 2020. 
и 2021. годину. Комисија је Програм оценила позитивно, а Национал-
ни савет је усвојио Програм, па се може рећи да је исти акредитован. 
Следећи корак јесте примена Програма, односно његова реализација 
са наставницима средњих школа, са руководством школа и педаго- 
шко-психолошким службама школа. 

Министарство просвете је, у сарадњи са МУП-ом Црне Горе и 
ОЕБС-ом, реализовало две радионице за наставнике/це у Бијелом 
Пољу и у Бару. Ову једнодневну обуку завршило је око 70 наставни-
ка/ца средњих школа из северне и јужне регије. Такође, Министар-
ство просвете је, у сарадњи са Форумом МНЕ, учествовало у раду две 
радионице: а) Експертска радионица: Отпорност заједнице на насил-
ни екстремизам; б) Разумевање и превенција насилног екстремизма у 
школама, тродневна обука, као панели.

У области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Завод 
за школство, Министарство унутрашњих послова – Директорат за 
ванредне ситуације и цивилну безбедност и Канцеларија УНИЦЕФ-а 
у Црној Гори реализовали су 2012. и 2013. године у пет основних шко-
ла регионални пројекат под називом „Припремљеност за одговор на 
катастрофе и смањивање ризика од катастрофа”. Циљеви Пројекта 
били су: а) да ученици основних школа уче садржаје у вези са при-
родним и људским фактором изазваним катастрофама и изграђују 
потребне вештине адекватног реаговања у ванредним ситуацијама; 
б) оспособити школе да, у сарадњи са релевантним установама и ор-
ганима локалне управе, изврше процену ризика, те развију планове 
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за деловање у ванредним ситуацијама. У склопу пројекта извршена су 
истраживања у пет основних школа која су имала за циљ да утврде 
каква су знања и ставови ученика и родитеља о превентивном дело-
вању у ванредним ситуацијама изазваних природним катастрофама. 
Један од закључака пројекта је предлог међупредметног програма: Об-
разовање у области ванредних ситуација за ученике основних школа, 
који би се изучавао од 4. до 9. разреда у оквиру следећих предмета: 
Географија, Познавање друштва, Природа и техника, Природа, Осно-
ви технике, Грађанско васпитање, Биологија са екологијом, Биологија 
и Физичко васпитање. Учењем овог предмета ученици би: упознали 
основне безбедоносне ризике, њихове манифестације и последице по 
људе; стекли знање и разумевање сигурносних и заштитних мера и 
радњи у различитим ситуацијама; изградили свест о потреби заштите 
себе, других људи и животне средине; стекли вештине превентивног 
и сигурносног деловања у ванредним ситуацијама; били оспособље-
ни за препознавање, процену и управљање ризицима и опасностима 
у различитим ситуацијама; за правовремено и прибрано поступање у 
различитим кризним ситуацијама.

Надаље, Завод за школство и Директорат за ванредне ситуације и 
цивилну заштиту реализовали су 2013. године 10 дводневних семи-
нара за наставнике/це из девет основних школа на тему: Образовање 
у области ’ванредних ситуација’. Водич за поступање у случајевима 
ванредних ситуација представља оквир активности заштите које би 
школа требало да предузме у случају катастрофа. Он је помоћ већ 
едукованим наставницима и представља сажети подсетник шта тре-
ба урадити у случају ванредне ситуације у школи. Водич је настао као 
плод рада и сарадње радне групе из Завода за школство и Директора-
та за ванредне ситуације и цивилну заштиту.

У циљу повећања безбедности ученика и запослених, у свим шко-
лама у којима су израђени планови заштите и спашавања од земљотре-
са, организоване су вежбе евакуације по сценаријима из урађених 
планова. То је била прилика да се провери функционисање система 
заштите и спашавања и координација са спасилачким службама које 
се ангажују у ванредним ситуацијама.

Форум млади и неформална едукација (Форум МНЕ), Завод за 
школство, Директорат за ванредне ситуације и цивилну заштиту, уз 
подршку УНИЦЕФ-а, реализовали су Љетњи образовни камп за уче-
нике на тему: Образовање у ванредним ситуацијама. Циљ кампа је 
био да ученици на интересантан и интерактиван начин сазнају више 
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о адекватном реаговању у ванредним ситуацијама у својој школи и 
општини.

У свим школама које су укључене у Пројекат одржане су радио-
нице са ђачким парламентима са циљем развијања свести ученика о 
важности стицања знања и вештина за адекватно реаговање у случају 
природних опасности.

Најважнију иницијативу у области едукације деце школског узра- 
ста на тему превенције насиља у школама представљало је доношење 
Упутства: Подјела одговорности и поступање у циљу превенције и у 
случајевима појаве насиља.7 Овај документ је донет 2015. године, у са-
радњи Министарства просвете и Канцеларије УНИЦЕФ-а у Црној 
Гори. Основни садржаји Упутства којима се осигурава оквир за еду-
кацију наставника и ученика: Насиље и ђеца; Препоручени кораци 
предвиђени програмом „школа без насиља”, Мјере које треба преду-
зети кад се уочи насиље; Индивидуални план подршке. У основи, еду-
кација је потребна да би запослени у школи (наставно и ваннаставно 
особље) добили информације или упутили се у чињенице које наводе 
на сумњу да је дете жртва насиља. Обухвата примену радионице о пра-
вилима и вредностима и реаговању на насиље и обуке за спровођење 
реституције. Након иницијалне, важно је периодично понављати обу-
ке, пре свега за нови кадар, ради обнављања и трајности вештина.

Сајбер безбедност је препозната као још једна важна сфера еду-
кације којом се подиже свест школске популације о безбедном ко-
ришћењу интернета. По свом значају издвајамо Приједлог акционог 
плана за спровођење Стратегије сајбер безбједности Црне Горе 2018-
2021. за 2020. годину, са Извјештајем о реализацији Акционог плана 
за 2019. годину.8 У оквиру поглавља 6.3, Подизање свијести грађана о 
безбједном коришћењу интернета, поред индикатора резултата, на-
води се да ’Министарство јавне управе у континуитету ради на поди-
зању свијести када је безбједно коришћење интернета у питању кроз 
објаву сигурносних савјета, објаву чланака и гостовања у медијима’. 
Такође, 2019. године потписан је Споразум о сарадњи у реализацији 
едукативне кампање „Дигитална писменост и заштита дјеце и младих 
на интернету”. Потписници споразума су Министарство јавне управе, 

7 file:///D:/My%20Documents/FB/Projekti/NACIONALNI/CG/Uputstvo%20-%20Pod-
jela%20odgovornosti%20i%20postupanje%20u%20slu%C4%8Daju%20prevencije%20
i%20u%20slu%C4%8Dajevima%20pojave%20nasilja.pdf

8 file:///D:/My%20Documents/FB/Projekti/NACIONALNI/CG/Edukacija%20Sa-
jber%20bezbjednost.pdf



Образовање за безбедност у школским програмима у образовним системима... 271

Министарство спорта, Министарство унутрашњих послова и Управа 
полиције. Како је предвиђено, ’кампања ће се спроводити на начин да 
се дјеци и младима кроз едукативне радионице и разне панел диску-
сије приближи шта подразумијева електронско насиље, како га пре-
познати, који облици електронског насиља постоје, које посљедице 
може имати електронско насиље, које су превентивне мјере које дјеца 
и млади могу предузети како не би били жртва електронског насиља, 
коме се могу обратити за помоћ’.

Кључни документ којим се дефинише оквир превенције злоупо-
требе дрога у школама у Црној Гори је Стратегија Црне Горе за спре-
чавање злоупотребе дрога 2013–2020. и Акциони план 2013–2016.9 У 
склопу поглавља 1.2, Превенција у образовном систему, наводи се да 
се у систему образовања и васпитања примењују програми превен-
ције, који подразумевају и елементе смањења ризика за употребу дро-
ге. Интенција је да се деца и млади оснаже да не користе дроге, да се 
одложи први контакт са дрогом, на најмању меру сведе експеримен-
тисање са дрогама или повремено коришћење. Сматра се да је школа 
оптимално место за развијање ставова и вештина за одговорно пона-
шање, посебно када је ова претња у питању. Наставници и стручне 
службе школа имају кључну улогу у спровођењу различитих превен-
тивних активности, те је важно да им се континуирано пружа под-
ршка за спровођење програма за превенцију болести зависности. Об-
разовно-васпитне установе на свим нивоима треба да обезбеде деци 
и младима сигурне и безбедне услове за развој, а самим тим приступ 
објективним информацијама о ефектима дрога, а кроз сарадњу и уз 
подршку родитеља и локалне заједнице. Да би се постигла пуна при-
мена стечених знања и вештина у свакодневном животу потребна је 
партиципација деце и младих у процесу планирања и реализације 
програма превенције, при чему вршњачка едукација може бити ефи-
касан модел. На тај начин се остварује стална и директна комуника-
ција, осигурава рана детекција ризичних понашања и нежељених по-
следица које могу да измене психо-физичко-социјални развој особе. 
Сходно томе, у систему образовања и васпитања организује се и спро-
води низ превентивних и програма за промоцију здравих животних 
навика. Стога је развијен план и програм за изборни предмет „Здрави 
стилови живота”, за ученике 8. и 9. разреда основне школе, као и уведен 

9 file:///D:/My%20Documents/FB/Projekti/NACIONALNI/CG/STRATEGIJA%20
CRNE%20GORE%20ZA%20SPRE%C4%8CAVANJE%20ZLOUPOTREBE%20
DROGA%202013-2020%20i%20Akcioni%20plan%202013-2016.pdf
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изборни предмет „Здрави стилови живота” за ученике средњих шко-
ла. Ради пуне имплементације припремљен је уџбеник и спроведена 
обука за наставнике који га спроводе. Да би се постигао пуни заштит-
ни фактор програма за превенцију употребе дрога и побољшао свеу-
купан развој деце и младих, усвојили конструктивни ставови и раз-
виле неопходне вештине, потребно је да буду засновани на правима 
младих на активно учешће, информисање, на доступност здравстве-
них, социјалних и других служби, на приватност, на поверљивост, до-
стојанствено опхођење и уважавање личности, право на третман од 
стране едукованих и стручних лица, као и право на здраву и безбедну 
животну средину. Посебна пажња треба да се посвети раном откри-
вању ризичних група, развој специјализованих програма раног от-
кривања корисника дрога, чиме се спречава да експериментална упо-
треба постане болест зависности. Додатно, неопходно је пружити по- 
дршку родитељима и породици да би се унапредиле њихове родитељске 
компетенције којима стимулишу код деце здраве навике живота, али и 
препознају ризике који долазе од друштвених, породичних, школских 
и фактора у самој личности или у вршњачкој групи. Том приликом је 
важно развијати сарадњу са институцијама у локалној заједници.

3. Република Србија

У Републици Србији не постоји посебан предмет који би се бавио 
садржајима везаним за безбедност у оквиру основног образовања. 
Међутим, у оквиру постојећих изборних предмета изучавају се поје-
дине теме које се у ширем смислу тичу безбедности. Тако се, рецимо, 
у оквиру предмета Чувари природе третирају теме заштите живот-
не средине, одрживог развоја, квалитета живота, одговорног односа 
према живом свету и сопственом здрављу, а у оквиру предмета Ин-
форматика и рачунарство ученици се упознају са правилима безбед-
ног понашања на интернету значајем заштите личних података и при-
ватности на интернету и тсл. (Факултет безбедности, 2019).

Сарадници сарадника Географског института „Јован Цвијић” 
САНУ сачинили су Предлог програма наставе и учења за природу и 
друштво и географију (за основну и средњу школу) у које је уведен 
садржај о превенцији и заштити од природних непогода, а одређене 
теме које се, мање или више директно, тичу безбедности изучавају се 
у оквиру предмета Грађанско васпитање и у првом и у другом циклусу 



Образовање за безбедност у школским програмима у образовним системима... 273

школовања у основним школама, као и у средњој школи. Међутим, 
овај предмет не слушају ученици који су се определили за веронауку.10 
У првом циклусу (1–4 разред основне школе) третирају се питања 
идентитета, потреба, права, кршења и заштите права, осећања, функ-
ционисања заједнице, комуникације, сарадње, одговорности, сукоба, 
вредности, безбедности, различитости, равноправности, дискрими-
нације, стереотипа, предрасуда, осетљивих група, локалне заједнице, 
солидарности, волонтирања, права на здраву животну средину, кул-
туре, традиције, миграције, потрошачког друштва, медија. Највећи 
број наведених садржаја се у неком облику налази и у програмима 
другог циклуса (5–8 разред), где се продубљују, проширују и повезују 
са новим садржајима, с тим да је сваки циклус заокружена целина 
прилагођена узрасту ученика (Влаховић, НА).

Министарство одбране Републике Србије је, сагласно одредбама 
Закона о војној радној и материјалној обавези, покренуло иницијати-
ву за увођење одређених садржаја обуке у школски систем тако да је у 
мају 2019. године, после 27 година, настава из области одбране и без-
бедности враћена у систем средњошколског образовања. Имплемен-
тација је предвиђена тако да матуранти, најпре београдских, а затим 
и других средњих школа у Србији од припадника регионалних цен-
тара Министарства одбране слушају предавања о систему одбране и 
безбедности државе Србије, о Војсци Србије (како постати официр, 
подофицир и војник по уговору Војске Србије), о цивилној заштити, 
улози грађана у одбрани земље у случају елементарних непогода или 
других масовних акцидената, о цивилној одбрани и заштити, о бој-
ним отровима и атомској, биолошкој и хемијској заштити, питањи-
ма радне, материјалне и војне обавезе, о улози и задацима резервних 
припадника војске, одговарајућем понашању и обавезама у случају ве-
ликих хаварија или пожара, појму ванредног стања и др. Ова настава 
је информативног карактера и реализује се за ученике четвртих раз-
реда средњих школа. У оквиру ње предвиђено је укупно 11 наставних 

10 У Србији су 2001. године верска настава и грађанско васпитање уведени као 
факултативни предмети у први разред основне и први разред средње школе – 
уз могућност да ученици похађају наставу оба предмета, да изаберу једну од две 
понуђене могућности или ниједну. Следеће школске године (2002/2003) верска 
настава и грађанско васпитање добијају статус изборних предмета на оба нивоа 
школовања (у основним и средњим школама), што подразумева обавезан избор 
и обавезно похађање једног од ова два предмета. У питању су програми који 
се остварују са фондом од једног часа недељно, углавном партиципативним 
начином рада, а ученичко постигнуће се описно оцењује.
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тема које ће се реализовати на часу одељенског старешине.11 Након 
укључивања ових наставних јединица у Школски план, разредне ста-
решине као могући предавачи припремаће се за реализацију ових са-
држаја. Стратегијом образовања до 2020. није предвиђено увођење 
новог предмета у средње школе већ би се ови садржаји реализовали 
кроз ваннаставне активности (Николић, 2019).

Поред државних актера, и актери из невладиног сектора (МУП, 
Црвени крст, невладине организације, агенције, фондације и др.) по-
времено организују за ученике основних школа посебна тематска пре-
давања и трибине везане за понашање у ванредним ситуацијама, бе- 
збедност у саобраћају, наркоманију, сајбер безбедност, насиље у поро-
дици итд. Такође, организују се и посебна такмичења као нпр. „Шта 
знаш о саобраћају”, у организацији Ауто-мото савеза Србије.

Стручна јавност је углавном сагласна да је у настави у основним и 
средњим школама потребно више садржаја из области безбедности и 
да је неопходан системски приступ. У том смислу, у априлу 2019. го-
дине на Факултету безбедности одржан је округли сто „Безбедносна 
култура у систему средњошколског образовања”, на коме су учество-
вали представници Министарства одбране, Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Географског института „Јован Цвијић” 
САНУ и Факултета безбедности.12 Закључено је да је потребно спро-
вести темељно истраживање и дефинисати кораке које је потребно 
успоставити како би се добило на квалитету обуке и васпитања мла-
дих, али и формирати стручно тело од релевантних актера, како би 
се пронашао адекватан модел имплементација наставних садржаја о 
свим аспектима безбедносне културе у већ постојеће наставне садр-
жаје, или кроз засебан предмет који ће се изучавати у средњим шко-
лама (Кешетовић, 2021).

4. Остале државе бивше Југославије

На основу интервјуа са експертима13 може се закључити да у Репу-
блици Хрватској, Босни и Херцеговини и Северној Македонији нема 
посебног предмета посвећеног безбедносној култури и садржајима из 
11 http://www.mpn.gov.rs/srednje-obrazovanje/ 
12 https://fb.bg.ac.rs/2019/04/10/okrugli-sto-bezbednosna-kultura-u-sistemu-sred-

njoskolskog-obrazovanja/. 
13 Списак интервјуисаних експерата дат је на крају текста.
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области безбедности. И у овим државама, попут Црне Горе и Србије, 
у основном и средњошколском образовању оквиру изучавања гради-
ва појединих предмета постоје одређене теме од значаја за безбедност. 
Такође, постоји цео низ једнократних пројеката који треба да поди- 
гну ниво безбедносне културе школске популације, као и, мање или 
више, континуиране активности полиције и невладиног сектора кроз 
неформалне облике образовања и комуникацију са наставницима и 
ученицима. 

У смислу изнетог парадигматичан је пример из Републике Хрват-
ске, у којој већ и површна анализа образовног система открива да 
нема ниједног осмишљеног или преузетог програма едукације грађа-
на на свим нивоима који би довео до потребног степена безбедно- 
сне културе. Конкретно, осмишљени и јединствени програм обра-
зовања предшколског узраста не постоји. Државна управа за зашти-
ту и спашавање покушавала је више година преко Агенције за зна-
ност и образовање да угради у наставне програме основног школског 
образовања један наставни час сваког месеца у оквиру разредне наста-
ве на тему заштите и спашавања, но за сада без резултата. Тренутно се 
наведени проблем покушава решити кроз организацију курсева (ра-
дионица) на тему смањења ризика од катастрофа за наставнике гео- 
графије како би се анимирали да у склопу свог предмета презентују 
на одговарајући начин теме из подручја заштите и спашавања. Пред-
ставници Државне управе за заштиту и спашавање сматрају да је то 
један од могућих начина разрешења системске едукације деце.

На трагу ове идеје, планира се и организација течајева (радионица) 
из проблематике смањења ризика од катастрофа за директоре школа, 
а све с циљем анимације основних школских наставника да кроз своје 
предмете током извођења наставе приближе ученицима могуће опа- 
сности и ризик од савремених претњи и могућности заштите од њих 
(Orehovec, Vitas, Bevanda, NA).

За детаљнију елаборацију стања у овим земљама није било до-
ступних података. Осим тога, таква елаборација би учинила, с једне 
стране, да овај текст својим обимом изађе из предвиђених оквира, а, 
с друге, не би значајно допринело доношењу синтетичког закључка о 
стању у овој области у земљама насталим распадом СФР Југославије. 
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Закључак

Након распада СФР Југославије и напуштања социјалистичког 
уређења и концепта ОНО и ДСЗ, из наставних планова и програма 
основних и средњих школа у осамостаљеним државама нестали су и 
садржаји који се односе на одбрану и безбедност. Истовремено, свет 
никако није постао безбедније место за живот. Доминантне војне 
претње карактеристичне за хладноратовски период заменили су мул-
тиризици. Нове безбедносне претње, ризици и изазови данас потичу 
и из природе и човековог односа према њој (климатске промене, све 
већи број природних катастрофа са све озбиљнијим последицама) и 
из технологије (нуклеарна енергија, генетски инжињеринг, нанотех-
нологије и др.) и из (зло)намерног деловања људи (ратови, грађански 
ратови, тероризам, организовани криминал, миграције). У оваквом 
контексту подизање нивоа безбедносне културе становништва, а по-
себно младих, постаје императив. Доносиоци одлука и креатори по-
литика у различитим областима, укључујући и образовање, признају 
ову реалност и углавном декларативно истичу значај превенције, па 
тиме и образовања и обуке за безбедност. 

Meђутим, у пракси су ствари другачије. Од шест земаља насталих 
распадом СФРЈ само је у основним школама у Словенији уведен избор-
ни предмет посвећен безбедности. У осталим државама постоје садр-
жаји од значаја за безбедност у оквиру појединих наставних предмета 
у основним и средњим школама, као и у оквиру ваннаставних актив-
ности. Поједини безбедносни проблеми се чине доступним ученици-
ма кроз аd hoc једнократне пројекте у организацији полиције, Црве-
ног крста, специјализованих органа и агенција и невладиног сектора. 
Ипак, очигледно је да недостаје свеобухватни системски приступ овој 
проблематици и одговарајућа синергија субјеката из просветог и бе- 
збедносног система. Та синергија и сарадња су свакако неопходни, јед- 
нако као и критичко сагледавање компаративне праксе, анализа ло-
калних специфичности, постављање јасних образовних и васпитних 
циљева и њихова одговарајућа операционализација у националним 
курикулумима основних и средњих школа. При свему томе свакако 
треба одређене садржаје укључити и у предшколске установе, будући 
да се безбедносна култура изграђује од најранијег доба. 
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Александра Илић1

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – АНАЛИЗА 
ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ

Сажетак: У раду аутор анализира актуелну ситуацију у погледу образовања за безбед-
ност у васпитно-образовним установама у Републици Србији у циљу сагледавања могућ-
ности увођења новог наставног садржаја у контексту безбедносне културе. У том сми- 
слу размотрен је релевантан стратешко-нормативни оквир који регулише област обра-
зовања. Анализирани су постојећи наставни планови и програми који имају додира са 
безбедносним темама. То су, пре свега, изборни предмети, односно програми који су по 
први пут уведени пре две деценије, па је у том смислу представљен историјски развој из-
борних предмета и евалуација предмета Грађанско васпитање који обрађује разноврсне 
теме међу којима и оне које се односе на неке безбедносне аспекте. Посебно су анализи-
рани и нови изборни предмети, односно програми у основним и средњим школама који 
се, између осталог, баве безбедносним појавама. На крају је изведен закључак о важности 
обједињавања свих безбедносних садржаја у један наставни програм како би се ученици 
на свеобухватан начин упознали с том проблематиком. 
Кључне речи: образовање, безбедност, васпитно-образовне установе, Република Србија, 
безбедносна култура

Увод

Питање безбедности постаје све актуелније како на глобалном пла-
ну тако и на нивоу националних држава. Светска заједница је усмере-
на ка предузимању активности у правцу унапређења стања безбед-
ности у различитим сегментима. Из тога су произашли многобројни 
1 Др Александра Илић, доцент на Криминологији, Виктимологији и пенологији и 
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међународни документи као основа за предузимање одговарајућих 
акција на националним нивоима. Један од аспеката је образовање за 
безбедност јер се не може замислити адекватан развој области бе- 
збедности у једном друштву у којем тај сегмент недостаје или није до-
вољно развијен.

Већина држава у данашње време има развијено више и високо об-
разовање у области безбедности, али је чињеница да је неопходно у 
најмлађем узрасту почети са усвајањем основа безбедносне културе, 
пре свега у циљу развијања и подизања свести међу најмлађом попу-
лацијом о значају безбедности у свим сегментима живота. Како би се 
то остварило неопходно је учинити одговарајуће измене у наставним 
плановима и програмима основног и/или средњег образовања које 
би омогућиле увођење наставног садржаја из области безбедности на 
адекватан начин.

Република Србија у овом тренутку нема одговарајући садржај у 
постојећим наставним плановима и програмима основних и средњих 
школа који би на адекватан начин пружио основцима и средњошкол-
цима увид у основе безбедности прилагођене њиховом узрасту, иако 
нормативни оквир образовања пружа могућност да се такав наставни 
садржај осмисли и примени у оквиру образовног система. Основни 
циљ овог рада је да пружи целовит и систематски увид у актуелну си-
туацију по питању образовања за безбедност у васпитно-образовним 
установама у Републици Србији и да, у вези с тим, пружи аргумента-
цију у прилог усвајања одређених измена како би се тај сегмент обра-
зовања унапредио. 

Постоји неколико праваца у којима се може унапредити сегмент 
образовања за безбедност у Републици Србији. Иако то није тема 
овог рада завређује поменути те правце. Пре свега, образовање за бе- 
збедност се може остваривати како у оквиру наставних тако и ванна-
ставних активности. Најефикаснији и најпотпунији начин је увођење 
посебног изборног предмета: безбедносна култура. Несумњиво је да 
би на тај начин ђаци добили прилику да се о безбедности, као важ-
ној друштвеној области, коначно упознају на свеобухватан начин, 
што би значајно утицало на подизање њихове безбедносне свести, а 
то би свакако довело и до побољшања стања безбедности на ширем 
друштвеном плану. 
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Образовање за безбедност у васпитно-образовним 
установама у Републици Србији

Стратешко-нормативни оквири образовања и васпитања у Републици 
Србији у потпуности одговара тековинама ЕУ у овој области и несумњиво 
поседује капацитет да одговори на бројне изазове образовања за 21. век. 

Нормативни оквир подразумева на првом месту највиши правни 
акт, односно Устав Републике Србије2 (у даљем тексту: Устав), који у 
члану 71. регулише право на образовање. Устав пре свега прецизира да 
свако има право на образовање (члан 71, став 1). У погледу домашаја 
тог права одређује се да је основно образовање обавезно и бесплатно, 
док је средње образовање бесплатно али не и обавезно (члан 71, став 
2. Устава). Устав помиње и сегмент високог образовања предвиђајући 
да сви грађани имају, под једнаким условима, приступ високошкол-
ском образовању. У том смислу Република Србија омогућује успе- 
шним и надареним ученицима слабијег имовног стања бесплатно ви-
сокошколско образовање, у складу са Законом (члан 71, став 3. Устава).

С обзиром на то да је акценат у овом раду анализа стања образо-
вања за безбедност у основним и средњим школама у Републици Ср-
бији, тако ће и нормативна анализа обухватити она законска и подза-
конска решења која се односе на тај део васпитно-образовног система 
који се другачије назива предуниверзитетско образовање:

1. Закон о основама образовања и васпитања,3 
2. Закон о основном образовању и васпитању,4 
3. Закон о средњем образовању и васпитању,5 
4. Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања.6 
5. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање.7 

2 Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/2006).
3  Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020).
4 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018 – други закон и 10/2019).
5 Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020).
6 Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања („Службени гла- 

сник РС”, бр. 98/2017).
7 Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, зло-

стављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 46/2019 и 104/2020).
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Незаобилазни аспект оквирне анализе у било којој области су и 
документи јавних политика који немају снагу непосредне обавезно-
сти али су неопходна основа за доношење аката који ће се непосредно 
примењивати, односно имају карактер смерница надлежним органи-
ма за доношење одговарајућих одлука. Закон о планском систему Ре-
публике Србије (у даљем тексту: Закон о планском систему)8 дефини-
ше документ јавних политика као плански документ којим учесници 
у планском систему, у складу са својим надлежностима, утврђују или 
разрађују већ утврђене јавне политике (члан 10, став 1). Постоји неко-
лико различитих докумената јавних политика, а за потребе овог рада 
биће поменути неки од њих: стратегија и акциони план. Стратегија 
је основни документ јавне политике, којом се на целовит начин ут-
врђује стратешки правац деловања и јавне политике у конкретној об-
ласти планирања и спровођења јавних политика утврђених прописом 
Владе Републике Србије (члан 11, став 1. Закона о планском систему), 
док је акциони план документ јавне политике највишег нивоа детаљ-
ности, којим се разрађује стратегија, у циљу управљања динамиком 
спровођења мера јавних политика које доприносе остваривању по-
себних циљева стратегије, односно програма (члан 18, став 1. Закона 
о планском систему).

Имајући све то у виду, предмет анализе су следећи стратешки до-
кументи у области образовања и васпитања:

1. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године;9 
2. Акциони план за спровођење стратегије развоја образовања у 

Србији до 2020. године;10

3. Национална стратегија за младе за период 2015. до 2025. године.11

8 Закон о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 
30/2018).

9 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник 
РС”, бр. 107/2012).

10 Акциони план за спровођење стратегије развоја образовања у Србији до 2020. 
године („Службени гласник РС”, бр. 107/12).

11 Национална стратегија за младе за период 2015. до 2025. године („Службени гла- 
сник РС”, бр. 22/15).



Образовање за безбедност у васпитно-образовним  установама... 283

Стратешки оквир образовања за безбедност 
у Републици Србији

Пут ка успостављању било ког система у оквиру друштва засно-
ваног на одговарајућим правилима, чија се обавезност и ефикасност 
подразумева, полази од размишљања о могућим правцима изградње 
и надградње тог система, што у основи представља планирање ње-
говог будућег развоја. Такви планови су обично садржани у одређе-
ним стратешким документима, па је тако уобичајена пракса да се у 
многим сегментима друштвеног живота испланирају будуће актив-
ности у циљу унапређења те области. То је случај и са сегментом об-
разовања.

У овом тренутку предмет анализе стратешких докумената у обла-
сти образовања могу да буду само они које наизглед треба изостави-
ти с обзиром на временски оквир за који су донети: Стратегија ра- 
звоја образовања у Србији до 2020. године (у даљем тексту: Страте-
гија) и Акциони план за спровођење стратегије развоја образовања у 
Србији до 2020. године (у даљем тексту: Акциони план). Ипак, с обзи-
ром на то да још увек чекамо на усвајање нове Стратегије развоја об-
разовања која би се, према најавама из Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, односила на период до 2030. године12, и чиње-
ницу да је у овој области неопходно обезбедити континуитет, важно 
је да се анализира још увек важећа Стратегија. И у самом тексту ак-
туелне Стратегије може се пронаћи основ за њену садашњу примену 
будући да се у првом пасусу истиче: „Стратегија се бави утврђивањем 
сврхе, циљева, праваца, инструмената и механизама развоја система 
образовања у Републици Србији током десетак година, другачије ре-
чено, бави се покушајем да се обликује развој овог система на најбољи 
нам познат начин” (Стратегија, 2010: 1). Имајући у виду да је Страте-
гија усвојена 2012. године, суштински поменути оквир од десетак го-
дина је још увек актуелан.

Превасходно треба поћи од основне улоге Стратегије која се мани-
фестује на два начина (Стратегија, 2010: 3):

1. интегрални оквир (основа) за обликовање кључних законских, 
подзаконских и других регулаторних инструмената функцио-
нисања и развоја образовања у Републици Србији; 

12 О делу будуће стратегије који би се односио на област средњег образовања и ва-
спитања видети https://www.srbija.gov.rs/vest/469794/osnovni-cilj-nove-strategije-
kvalitetno-obrazovanje-za-sve.php (доступно 10.01.2021. године)
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2. основни стратешки инструмент којим се систем образовања 
у Републици Србији ефикасно и прихватљиво преводи из по-
стојећег у жељено и оствариво стање 2020+ године.

Анализа текста Стратегије указује на јасно опредељење њених тво-
раца да развој образовања у Србији треба да обухвати и аспект бе- 
збедности. У том смислу, на више места се у самој Стратегији указује 
на то. Пре свега треба поћи од основа на којима се Стратегија заснива, 
што, између осталог, подразумева:

– образовање које треба да буде значајан чинилац укупних раз-
војних стремљења Републике Србије која следи Европа – ка еко-
номији заснованој на знању уз очување животне средине;

– настављање са развојем демократског и социјално правичног, 
правно уређеног, безбедног и развојно одговорног друштва у 
Републици Србији (Стратегија, 2010: 5).

Једна од кључних ствари у погледу система основног и средњег об-
разовања, која се истиче у самој Стратегији, је неговање културе бе- 
збедности и пружање знања потребног за ефикасне акције смањења 
ризика настанка катастрофа (Стратегија, 2010: 10). Ово је вероватно 
најјасније истакнута стратешка опредељеност да се на нивоу основ-
них и средњих школа успостави одговарајући режим образовања за 
безбедност. 

Посебно разматрајући стање у основним школама у погледу по-
стојећих изборних предмета истиче се као један од важнијих стра-
тешких циљева следеће:

Увођење изборне наставе, конципиране према потребама и условима, која допри-
носи реализацији васпитно-образовних циљева школе и реализацији мисије ос-
новног образовања и васпитања. Програме изборне наставе праве наставници 
у сарадњи са стручном службом, управом школе и, по потреби, с релевантним 
партнерима из локалне средине, а уз консултовање ученика и родитеља. Требало 
би да програми буду интердисциплинарни, да се у њима превазилази предметна 
издељеност, да се повезују знања и умења из различитих области, да се развија 
општа култура и да су програми социјално релевантни, чиме би се подстицала 
мотивација и сазнајна оријентација ученика и васпитно деловало на ученике 
(Стратегија, 2010: 43). 

На основу поменутог циља може се уочити јасан став у погледу 
важности свеобухватног и систематског проучавања одговарајућих 
наставних садржаја, где би се у оквиру тачно одређених настав-
них програма на интердисциплинаран начин проучавала одређена 
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област. С обзиром на то да се област безбедности, односно конкрет-
није безбедносне културе, уклапа у захтев за интердисциплинарним 
приступом, њеним предвиђањем у наставним плановима и програми-
ма добило би се на једном месту, односно кроз један наставни пред-
мет све оно што је са становишта безбедносне културе битно а што је 
сада расцепкано и налази се у различитим наставним садржајима без 
међусобне повезаности, чиме се изоставља важна нит која би требало 
да их повезује – стварање и унапређење безбедносне културе међу ос-
новцима и средњошколцима.

Треба поменути и усмереност Националне стратегије за младе која 
истиче безбедност младих као једну од приоритетних области, од-
носно стратешких циљева које треба постићи. У току предвиђеног де-
сетогодишњег периода као један од главних задатака препознато је 
унапређивање услова за развијање безбедносне културе младих (На-
ционална стратегије за младе, 2015: 8). Тиме се потврђује схватање да 
млади, као група у друштву, имају специфичне безбедносне потребе 
и проблеме који захтевају посебан приступ.

Истичући различите безбедносне изазове, ризике и претње којима 
су млади изложени, Национална стратегија за младе посебно указује 
на проблем изостанка организованог системског приступа ширењу 
знања о безбедносним ризицима и претњама којима су млади из-
ложени, као и недостатка организованог система обуке за стицање 
вештина и способности за деловање у условима конкретне безбедно- 
сне претње. Детектован је и проблем недовољно развијеног коорди-
нираног мултидисциплинарног приступа и међусекторске сарадње у 
идентификовању, планирању и пружању услуга, које одговарају бе- 
збедносним потребама младих. У том смислу нису довољно ојачане 
институције заштите и није постигнута већа усклађеност програма 
намењених решавању питања безбедности младих са прописаним 
стандардима. Посебно се указује на важност креирања нових про-
грама са темама и садржајима који се баве оним безбедносним ри-
зицима и претњама којима су млади изложени, а који до сада нису 
препознати као довољно важни. Последица тог непрепознавања је да 
се тим ризицима и претњама нису бавиле институције које се брину о 
младима (Национална стратегије за младе, 2015: 37–38).
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Као области од највећег безбедносног значаја препознате су: 
здравље, еколошка безбедност, насиље, безбедност у саобраћају, без-
бедност на интернету, ванредне ситуације, при чему се угроженост 
безбедности младих директно доводи у везу са степеном остварености 
њихових права. Чињеница је да би једино реализација увођења новог 
наставног садржаја у оквиру предмета безбедносна култура испунила 
све поменуте аспекте унапређења безбедности младих, што се може 
закључити и на основу очекиваних резултата примене Националне 
стратегије за младе с обзиром на то да се, као један од таквих резулта-
та, експлицитно наводи унапређење наставне и ваннаставне актив-
ности у школама садржајима који омогућавају младима да стекну 
нова знања, вештине и способности из области безбедности (Нацио- 
нална стратегије за младе, 2015: 40).

На крају треба поменути да Национална стратегија за младе даје 
дефиницију безбедносне културе младих, одређујући је као поседо-
вање знања, вештина и способности, усвојених ставова и поштовања 
правила из безбедности, који се испољавају кроз одређене моделе по-
нашања. Развијањем безбедносне културе млади ће бити у стању да на 
адекватан начин одговоре на безбедносне ризике и претње којима су 
изложени у свакодневном животу. Свакако, коначан циљ је да млади 
постану основни и најважнији актер заштите сопствене безбедности 
и виталних вредности у друштву (Национална стратегија за младе, 
2015: 69).

Нормативни оквир образовања за безбедност 
у Републици Србији

Релевантни законски и подзаконски оквир регулисања основног и 
средњошколског образовања и васпитања садржи низ одредаба које 
регулишу различите аспекте поменутих нивоа образовања. Између 
различитих прописа у овој области се може пронаћи нека заједничка 
нит с обзиром на то да постоје делови који се понављају, што указује 
на сличан правац развијања и једног и другог нивоа образовања.

Полазна основа за анализу поменутих правних докумената тиче се 
утврђивања циљева и исхода образовања, па с тим у вези треба ра- 
змотрити могућности за увођење одговарајућег садржаја из области 
безбедносне културе који би се бавио безбедносним аспектима жи-
вота деце и младих у заједници (како у школском окружењу тако и 
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ван њега (породица, спорт, боравак у природи и остало) како би се на 
свеобухватан и адекватан начин унапредило образовање за безбед-
ност у основним и средњим школама.

Циљеви се дефинишу као очекивани резултати образовања и 
васпитања који су истовремено и показатељи основних вредно-
сти (Национални оквир образовања и васпитања, 2017: 13). Они су 
основ за планирање и конципирање образовних и васпитних проце-
са, као и за дефинисање исхода. У том смислу, Национални оквир 
образовања и васпитања заснива се на основним друштвено-кул-
турним вредностима које треба промовисати кроз реализацију по-
стављених циљева, а те вредности су (Национални оквир образо-
вања и васпитања, 2017: 11):

1. Слобода,
2. Равноправност,
3. Праведност,
4. Достојанство,
5. Патриотизам,
6. Породица,
7. Дијалог и толеранција,
8. Рад,
9. Солидарност,
10. Поштење,
11. Мир,
12. Здравље,
13. Безбедност,
14. Одрживи развој и друге демократске вредности.
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У Табели 1 дат је преглед циљева образовања који се односи на 
област безбедности, било експлицитним коришћењем именице бе- 
збедност или изведеног придева (безбедно окружење нпр.) било на-
вођењем конкретних манифестација безбедности, попут одрживог 
развоја, заштите животне средине или заштите од насиља и сл.

Може се уочити да се у већини прописа понављају исте формула-
ције, па тако долазимо до закључка да су главни циљеви у области 
образовања за безбедност: обезбеђивање подстицајног и безбедног 
окружења, развијање ненасилног понашања, развијање и практико-
вање здравих животних стилова и развијање свести о значају одржи-
вог развоја и очувања животне средине. Наведени циљеви су донекле 
конкретизовани у појединим прописима, па тако нпр. Закон о осно-
вама система образовања и васпитања и Закон о основном обра-
зовању и васпитању у контексту развијања ненасилног понашања 
истичу важност успостављања нулте толеранције према насиљу, чиме се 
посебно наглашава важност решавања проблема насиља у школама. 
На сличан начин се разрађује циљ развијања свести о значају одржи-
вог развоја и очувања животне средине у поменутим законима тако 
што се говори о еколошкој етици, заштити и добробити животиња 
као важним аспектима одрживог развоја и животне средине (члан 8. 
Закона о основама система образовања и васпитања и члан 21. Зако-
на о основном образовању и васпитању). Кад је у питању развијање 
ненасилног понашања специјалну разраду тог циља садржи Закон о 
средњем образовању и васпитању јер истиче посебно реализацију 
програма превенције других облика ризичног понашања, као што су, 
нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци, као 
и малолетничка делинквенција (члан 17, став 1. Закона о средњем об-
разовању и васпитању) што се, с обзиром на узраст средњошколаца, 
може очекивати у већој мери него кад су у питању основци.

Поменути циљеви на непосредан начин указују на општи став по 
питању неопходности развијања свести код деце и младих у погле-
ду различитих безбедносних проблема, што представља добро пола-
зиште у образложењу оправданости увођења одговарајућег наставног 
садржаја. Основ за то се може пронаћи и у тексту Националног окви-
ра образовања и васпитања који упућује на важност продубљивања 
општег оквира његовим даљем развијањем кроз различите пред-
метне оквире и оквире за одређене циљне групе или области. Тиме 
образовање добија логичку развојност, а међупредметне компетен-
ције ученика развијају се смислено и синхроно. Такође, истиче се да 
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је пракса показала да без постојања оваквих оквира све оно што није 
стриктно предметно, као што је нпр. здравствено образовање, бива 
запостављено са очекивањем да ће се то некако спонтано оствари-
ти, што се не дешава (Правилник о националном оквиру образовања 
и васпитања, 2017: 21). Такав закључак се може извући и у вези са 
питањем безбедности, односно безбедносне културе, јер се не може 
очекивати да ће се одговарајућа знања, вештине и способности стећи 
спонтано, већ пре свега кроз одговарајући наставни предмет.

Анализа актуелног стања у погледу изборних 
предмета у основним и средњим школама

Постављени стратешки и нормативни циљеви у области образо-
вања за безбедност се једино могу остварити обједињавањем садржаја 
који чине саставни део безбедносне културе. С обзиром на тренутну 
ситуацију у погледу наставних планова и програма то би било мо-
гуће предвиђањем безбедносне културе као изборног предмета. Бу-
дући да предуниверзитетски образовно-васпитни систем Републике 
Србије има дводеценијско искуство са изборним предметима, с једне 
стране, треба анализирати историјат развоја система изборних пред-
мета, као и извршити евалуацију тих предмета. С друге стране, прет-
поставка увођења било ког новог изборног предмета подразумева да се 
претходно изврши анализа наставних планова и програма постојећих 
изборних предмета како би се утврдило у коликој мери и на који начин 
су одређени аспекти безбедносне културе евентуално већ покривени. 

Историјат развоја и евалуација изборних предмета

У јесен 2001. године Верска настава и Грађанско васпитање уводе 
се као факултативни предмети у први разред основне и први разред 
средње школе – уз могућност да ученици похађају наставу оба пред-
мета, да изаберу једну од две понуђене могућности или ниједну. Сле-
деће школске године (2002/2003) Верска настава и Грађанско васпи-
тање добијају статус изборних предмета на оба нивоа школовања (у 
основним и средњим школама), што подразумева обавезан избор и 
обавезно похађање једног од ова два предмета. Идеја о алтернативном 
избору предмета развијала се постепено, јер је пре коначне одлуке да 
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се бира између грађанског васпитања и верске наставе помињано још 
неколико потенцијалних предмета – етика, морално васпитање, ва- 
спитање за демократију. 

Средином 2001. године формиран је експертски тим од стране Ми-
нистарства просвете и спорта, у оквиру стратешког и акционог плана 
реформе образовања, са задатком да се сачини концепција предмета 
Грађанско васпитање. Школске 2001/2002. године доноси се Одлука о 
увођењу факултативног предмета Грађанско васпитање у први разред 
основне и први разред средње школе, а у новембру 2001. почиње реа-
лизација наставе овог предмета. 

Школске 2002/2003. године извршене су измене и допуне Плана и 
програма Грађанског васпитања, које су се добрим делом заснивале на 
сугестијама тима који је испитивао реализацију прве године наставе 
овог предмета као факултативног. Овај предмет добија нов статус – 
уместо факултативног постаје обавезни изборни предмет. Донекле се 
променио садржај, али не и укупан фонд часова из овог предмета, у 
смислу броја часова везаних за реализацију одређених тема.13

У контексту евалуације изборних предмета на овом месту ће бити 
указано на резултате најновије евалуације предмета Грађанско ва- 
спитање у средњим школама спроведене 2019. године.14 Предмет тог 
истраживања је евалуативна анализа ефеката предмета Грађанско ва-
спитање и стицање увида у евентуалне промене ових ефеката кроз 
поређење са резултатима сличне студије спроведене десет година ра-
није (2009). У циљу свеобухватне анализе статуса овог предмета и ње-
гових ефеката на знање и ставове ученика, подаци су прикупљени из 
различитих извора, првенствено од самих ученика/ца завршних ра- 
зреда средњих школа, затим наставника/ца Грађанског васпитања, 
као и директора/ки школа у којима је истраживање спровођено.

Закључци у погледу знања показују да ученици и ученице о садр-
жајима који се предају у оквиру предмета Грађанско васпитање не 
знају много, односно не знају довољно. На више од пола питања у 

13 Више о анализи изборних предмета Грађанско васпитање и Верска настава: 
https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/izdanja-instituta/191-verska-nastava-i-gr-
adjansko-vaspitanje-u-srbiji (доступно 13.01.2021. године); Јоксимовић, С. (ур.) 
(2003). Верска настава и грађанско васпитање у школама у Србији. Београд: 
Институт за педагошка истраживања.

14 Евалуација ефеката предмета Грађанско васпитање – 10 година после: главни 
налази, https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/03/GV-GLAVNI-NA- 
LAZI.pdf (доступно 13.01.2021. године).
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тесту знања, у просеку више од половине ученика и ученица који по-
хађају наставу Грађанског васпитања нису одговорили тачно. Ипак, 
степен знања код средњошколаца је већи него пре десет година. Што 
се тиче проблема, изазова и ограничења у вези са извођењем наста-
ве Грађанског васпитања углавном се истиче изостанак системске и 
систематске подршке овом предмету. Ученици веома воле овај пред-
мет, садржај предмета и атмосферу на настави оцењују као изразито 
позитивне, али делује као да изостаје трансфер научених вредности 
и знања у друге контексте. Систем не препознаје предмет Грађанско 
васпитање као фундаментално битан, те несклад између поруке о не-
битности предмета, која произлази из његовог статуса, и начелне по-
руке о битности садржаја предмета, која се може чути у јавности, оте-
жава наставницима и наставницама одржавање и унапређење наста-
ве, а ученицима и ученицама стицање и примену знања.

Сва поменута запажања у вези са положајем предмета Грађанско 
васпитање и проблемима који су уочени треба имати у виду прили-
ком конципирања наставног плана и програма за изборни предмет 
Безбедносна култура.

Актуелни систем изборних предмета у основним 
и средњим школама

Планови и програми наставе и учења у основним и средњим шко-
лама, поред обавезних изборних предмета (Грађанско васпитање и 
Верска настава), који су заједнички за оба нивоа предуниверзитетског 
образовања, предвиђају и друге изборне предмете који се разликују 
по статусу који имају, неки имају карактер факултативних а неки оба-
везних изборних предмета.

У погледу Грађанског васпитања и Верске наставе постоје разли-
чити планови и програми наставе и учења у зависности од нивоа об-
разовања (основна или средња школа). Такође, у оквиру конкретног 
нивоа, нпр. кад је у питању основна школа, за сваки разред се посеб-
но доноси план и програм наставе и учења за оба предмета. За средње 
школе важи нешто другачије правило, па је тако Верска настава за 
средње школе у потпуности регулисана у Правилнику о наставном 
плану и програму предмета верска настава за средње школе15, док је 
15 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016).
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Грађанско васпитање за гимназије регулисано у Правилнику о плану 
и програму наставе и учења за гимназије.16

С друге стране, релативну новину представља увођење изборних 
предмета у основне и средње школе. Кад су у питању основне школе, 
списак тих нових изборних предмета чине: 
	Чувари природе;
	Свакодневни живот у прошлости;
	Цртање, сликање и вајање;
	Хор и оркестар;
	Информатика и рачунарство (у међувремену постао обавезни);
	Матерњи језик са елементима националне културе;
	Шах;
	Домаћинство.

Што се тиче средњошколског образовања, нови план и програм наста-
ве и учења за опште средње образовање, односно гимназије уводи бројне 
изборне предмете како би се унапредило гимназијско образовање:

Изборни програми за први и други разред гимназија са једним 
часом недељно су:
	Језик, медији и комуникација;
	Појединац, група, друштво;
	Здравље и спорт;
	Образовање за одржив развој;
	Примењене науке;
	Уметност и дизајн.

У трећем и четвртом разреду постоји девет изборних програма 
са по два часа недељно:
	Образовање за одржив развој;
	Уметност и дизајн;
	Примењене науке 1 за усмерење ка медицинским наукама;
	Примењене науке 2 за усмерење ка техничким наукама;
	Основи геополитике;
	Економија и бизнис;
	Религије и цивилизација;
	Методологија научног истраживања; 
	Савремене технологије.

16 Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназије („Службени гла- 
сник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2020).
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Као што су представници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја навели у својим изјавама, први пут у досадашњем 
школовању ученици су у могућности да, почев од првог разреда, а 
закључно са четвртим разредом, бирају изборне програме.17 Активан 
избор омогућава ученику да самостално креира део свог образовања 
у складу са својим интересовањима и потребама. Тиме се очекује и 
веће ангажовање ученика, али и веће постигнуће.

С друге стране, поставља се питање да ли и на који начин поменути 
изборни предмети и програми покривају теме из области безбедно-
сти, па би у вези са тим требало урадити анализу.

Анализа грађанског васпитања као изборног предмета 
у основним и средњим школама – повезаност 

са различитим аспектима безбедности

Грађанско васпитање је на различит начин постављено у основним, 
односно средњим школама, што се може закључити анализом циљева 
и исхода предмета, као и тема које су наведене у одговарајућим пла-
новима и програмима.

Што се тиче основних школа, основни циљ предмета Грађанско 
васпитање је стицање сазнања, формирање ставова, развијање ве- 
штина и усвајање вредности које су претпоставка за компетентан, 
одговоран и ангажован живот у демократском друштву. У погледу 
тема завређује поменути да се у седмом разреду програм фокусира 
на појмове који се односе на друштво као што су политика, држа-
ва, власт и грађанин. Ти појмови су дати кроз историјски контекст 
са намером да ученици схвате како је текао развој грађанских права 
и слобода. То је потребно да би се разумело пуно значење демокра-
тије и карактеристика одговорног и активног грађанина савреме-
ног друштва. У осмом разреду се обрађују теме попут: деца и медији у 
савременом друштву, у оквиру чега се може пронаћи одређена веза са 
облашћу безбедносне културе.

Гимназијски план и програм предмета Грађанско васпитање има 
конкретнију везу са темама из области безбедности, што се уочава у 

17 http://www.mpn.gov.rs/novi-plan-i-program-za-gimnazije/ (доступно 25.12.2020. го- 
дине)
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оквиру исхода и тема предмета предвиђених за одређене разреде. На 
овом месту ће бити наведени неки примери те везе:

– Први разред (исходи): критичко разматрање питања безбедно-
сти младих и процеса глобализације и довођење у везу са пошто-
вањем људских права; да својим понашањем ученик не угрожава 
своју ни туђу безбедност; препознавање ситуације угрожености 
нечијих права и проактивно деловање; критичко разматрање 
утицаја медија на безбедност младих и процес глобализације са 
аспекта поштовања људских права; проналажење релевантних 
и поузданих извора информација на којима заснива своје ставо-
ве о безбедности младих и процесу глобализације. Повезане теме: 
безбедност младих и глобализација.

– Трећи разред (исходи): довођење у везу угрожавања мира са људ-
ским правима; навођење примера кршења хуманитарног права 
у прошлости и садашњости; критичко разматрање економске 
политике са становишта наоружања и претњи миру; обра- 
зложење значаја антиратног грађанског активизма и навођење 
примера; навођење примера насилног екстремизма и начина на 
који се регрутују деца и млади; критичко разматрање проблема 
насиља у спорту и изражавање негативног става према њему; 
навођење показатеља светског мира и државе најнижег и најви-
шег индекса; критичко процењивање изазова и претњи миру у 
будућности. Повезане теме: људска права, грађани и демокра-
тија; мир и претње миру.

– Четврти разред (исходи): идентификовање вредности на 
којима почива право на живот у здравој животној средини; 
образложење значаја Програма одрживог развоја до 2030. годи-
не; аргументовано дискутовање о одговорности различитих 
друштвених актера за еколошке проблеме настале услед људске 
активности; примерима илустроване успешне акције удружења, 
која се баве очувањем животне средине и добробити животиња 
у свету и нашој земљи; разликовање релевантне и поуздане ин-
формације од манипулације информацијама о еколошким про-
блемима. Повезане теме: економска и социјална права; право 
на здраву животну средину.
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Анализа нових изборних предмета у основним 
школама и гимназијама – повезаност са различитим 

аспектима безбедности

Чак и само површном анализом нових изборних предмета у ос-
новним школама може се закључити да су покривене неке теме које 
се више индиректно него директно могу повезати са безбедношћу, па 
тако, на пример, предмет Чувари природе обрађује: заштиту живот-
не средине, одрживи развој, квалитет живота, одговоран однос пре-
ма живом свету и сопственом здрављу; предмет Свакодневни живот 
у прошлости бави се упознавањем са начином живота у прошлости 
и поређењем са савременим, примењујући обрасце понашања при-
мерене савременом добу, док предмет Информатика и рачунарство 
покрива следеће теме: упознавање са критеријумима безбедног и не-
безбедног понашања на интернету, поступци за заштиту личних по-
датака и приватности на интернету и сл. Међутим, недостаје свеобу- 
хватно и непосредно бављење безбедношћу на нивоу основних школа 
како би се покрили различити аспекти безбедносне културе.

Када су у питању нови изборни предмети, односно изборни про-
грами у гимназијама може се пронаћи доста тема које су директно 
али и индиректно повезане са темом безбедности. Неки од предмета 
се поклапају у обе групе (1. и 2. разред, односно 3. и 4. разред). Како 
би се указало на повезаност планова и програма наставе и учења но-
вих изборних предмета и безбедносних тема овде ће бити издвојени 
само они предмети, односно одређени исходи и садржаји у оквиру 
тих предмета који испуњавају тај критеријум:

1. Предмет Језик, медији и култура – први и други разред гимназије 

Може се уочити како непосредна тако и посредна повезаност са 
безбедносном проблематиком у зависности од конкретних исхода и 
тематских целина.

Први разред: препознавање примера угрожавања права на слободу 
говора и примера угрожавања приватности људи; разликовање моћи и 
ограничења различитих медија; предвиђање даљег развоја медија, ње-
гове предности и опасности у оквиру тематске целине: креатори и 
примаоци медијских порука.

Други разред: препознавање ризика и опасности по лични иден-
титет у дигиталном окружењу; примењивање техника заштите у 
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дигиталном окружењу у оквиру тематске целине под називом: иден-
титет у дигиталном окружењу (истраживање интернет идентите-
та (личних и групних), преиспитивање и грађење личног интернет 
идентитета и заштита интернет идентитета)

2. Предмет Појединац, група и друштво – први и други 
разред гимназије

Повезаност са темама из области безбедности је само посредна с об-
зиром на то да се међу исходима учења, између осталог, наводи следеће: 

Први разред: идентификовање особа, на локалном или глобалном 
нивоу, које су биле или су сада вође и идоли; процена могућности ра- 
звоја догађаја у свету имајући у виду актуелне светске вође; деловање 
проактивно у циљу заштите права и интереса неког појединца, гру-
пе или друштва. Поменути исходи су повезани са темама: од узора и 
идола до вође и следбеника и усамљеност, одбаченост и отуђеност.

Други разред: описивање начина чувања традиције и утицаја који 
је угрожавају, уочавање на примеру и критичко одношење према об-
лицима понашања који су део традиције али умањују нечија права, 
дискриминишу или воде ка сегрегацији и сукобу. Тематске области из 
којих произлазе исходи су: лекције прошлости, перспективе будућ-
ности и култура и идентитет.

3. Предмет Здравље и спорт – први и други разред гимназије

Иако на први поглед не изгледа да постоји повезаност овог предме-
та и безбедносних тема може се пронаћи област која је на неки начин 
заједничка, што се уочава пре свега у анализи исхода учења.

Први разред: препознавање и одупирање притиску средине да ко-
ристи цигарете, алкохол, дрогу; аргументовано дискутовање о ма-
нипулацији младима да користе психоактивне супстанце, утицају 
медија на формирање идеала физичког изгледа, физичким активно-
стима, спорту и рекреацији и начину исхране; препознавање одго-
ворности државе, школа, медија и спортских клубова у сузбијању ко-
ришћења психоактивних супстанци код младих. Тема која је повезана 
са поменутим исходима је: спорт и психоактивне супстанце.

Други разред: поред исхода који се обрађују и у првом разреду и 
који се понављају у другом, треба поменути и: критичко разматрање 
употребе антибиотика и других лекова, као и суплемената и правилно 
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коришћење у свакодневном животу; аргументовано дискутовање о 
употреби ГМО; препознавање последица употребе допинга по здравље. 
Тема наука у служби вежбања и здравља обухвата ове исходе који се 
такође у извесном смислу могу сматрати аспектима безбедности.

4. Образовање за одржив развој – први, други, трећи 
и четврти разред гимназије

Први разред: У оквиру тема (вода, ваздух и одрживи градови 
и насеља) предвиђени су одговарајући исходи који се могу повеза-
ти са различитим аспектима безбедности: објашњење значаја концеп-
та одрживог развоја у савременом друштву; рационално коришћење 
и заштита воде од загађивања; дискутовање о утицају различитих 
чинилаца на загађеност ваздуха и здравље људи; аргументовано за-
лагање за побољшање квалитета ваздуха у непосредној околини пре-
дузимањем активности у кући, школи и окружењу; повезивање основ-
них принципа одрживог планирања и изградње са могућностима уна-
пређивања одрживости места у коме се живи; критичко разматрање 
одлука локалне заједнице о коришћењу, заштити и очувању заједнич-
ког простора.

Други разред: овде треба поменути следеће исходе: дискутовање 
о значају и потреби интегралне заштите вода, ваздуха и земљишта 
као ограничених природних ресурса; анализирање и критичко са-
гледавање утицаја различитих чинилаца на одрживо управљање 
земљиштем и отпадом, као и на формирање здравих навика у исхра-
ни; анализирање утицаја неодрживе производње и потрошње на ста-
новништво, економију и животну средину на локалном, државном и 
глобалном нивоу. Теме које се обрађују у другом разреду су: одржи-
во управљање земљиштем, производња, дистрибуција и потрошња 
хране као чинилац одрживог развоја и управљање отпадом.

Трећи и четврти разред: Исходи су у овом разреду усмерени ка 
различитим изворима енергије, те у том смислу треба истаћи следеће: 
дискутовање о предностима и недостацима коришћења различитих 
извора енергије; идентификовање елемената енергетски ефикасног 
животног простора; анализирање енергетске ефикасности стамбе-
ног, пословног или јавног објекта и предлагање мера за унапређење; 
идентификовање кључних екосистемских услуга у Србији и предла-
гање мера за унапређење; дискутовање о значају еколошких мрежа 
на локалном, државном и глобалном нивоу. Теме које се обрађују су: 
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производња и потрошња енергије, климатске промене, биодивер-
зитет и екосистемске услуге.

5. Примењене науке – први, други, трећи и четврти разред

Први разред: исходи који се могу довести у везу са безбедношћу 
су: процењивање значаја зелених принципа у оквиру нових научних и 
технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот; из-
ражавање јасних ставова о важности науке и технологије, значају 
иновација, континуираном, доживотном учењу и важности сопстве-
ног утицаја на будућност развоја друштва.

Други разред: треба поменути: дизајнирање и реализацију пројек-
та одговорно се односећи према себи, сарадницима, животној средини 
и културном наслеђу; процењивање значаја нових научних и техно-
лошких достигнућа и утицаја науке на свакодневни живот.

Трећи и четврти разред: на сличан начин су постављени исходи 
као и у другом разреду, с тим што треба истаћи неке садржаје који су 
донекле другачији а значајни с аспекта безбедности: квалитет и без-
бедност хране, технологија хране, утицај сунчевих зрака на људска 
бића, од музике до буке, енергија природе и енергетска ефикасност.

На крају ће бити размотрени изборни програми који су предвиђе-
ни искључиво у трећем и четвртом разреду, у чијим плановима и 
програмима наставе и учења се може пронаћи веза са безбедносним 
аспектима: Основи геополитике, Религије и цивилизација и Савреме-
не технологије.

6. Основи геополитике: Ученици се кроз овај предмет упознају са 
различитим аспектима геополитике и у поменутим исходима и садр-
жајима се може пронаћи веза са безбедносним аспектима. 

Трећи разред: биће поменути само неки исходи: критичко сагле-
давање утицаја различитих геополитичких чинилаца на формирање 
личног и националног идентитета; критичко сагледавање утицаја 
глобализације на савремене културно-цивилизацијске идентитете; 
разматрање улоге религије у савременим геополитичким феноменима 
и процесима; прављење везе између сиромаштва, политичке неста-
билности и миграција у геополитичком контексту. Између осталог, 
обрађују се следеће теме: међународне организације, мултинацио-
налне корпорације и регионалне интеграције, савремени геополи-
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тички положај Србије, географија култура и цивилизација у геопо-
литичком контексту.

Четврти разред (исходи): прављење везе између управљања ресур-
сима и политике одрживог развоја; на примерима идентификовања 
утицаја елемената ’меке моћи’ на геополитички положај држава; 
критичко одношење према медијским садржајима и њиховом утицају; 
просуђивање геополитичких интереса Србије; на конкретним при-
мерима тумачења узрока и последица савремених сукоба. Поменути 
исходи припадају овим темама: геополитика ресурса, геополитика 
културе и медија, геополитичка оријентација Србије и савремена 
геополитичка жаришта.

7. Религија и цивилизација: У оквиру овог предмета могу се уо-
чити одређени садржаји и исходи који се могу индиректно довести у 
везу са безбедносним питањима.

Трећи и четврти разред: анализирање и представљање међусоб-
ног утицаја цивилизација и критичко просуђивање доприноса циви-
лизација у развоју човечанства у целини; идентификовање најзна-
чајнијих последица настанка и ширења различитих верских учења у 
историјском и савременом контексту; испитавање утицаја религија 
(система веровања) на формирање вредносних система, групе и поје-
динца; препознавање улоге легенди и митова у реконструкцији про-
шлости и изградњи колективног и индивидуалног идентитета; пре-
познавање на конкретним примерима злоупотребе вредносних систе-
ма у историјском и савременом контексту. Као можда најзначајнију 
тему из угла безбедности треба поменути: однос моћи, политике и 
религије.

8. Савремене технологије: анализом садржаја и исхода овог из-
борног програма уочава се непосредна веза са питањима безбедно-
сти, попут тема: безбедност и приватност на мрежи и паметни гра-
дови. У оквиру ових тема предвиђени су, између осталог, следећи ис-
ходи: идентификовање и оцена безбедносних ризика на мрежи, про-
цењивање значаја и утицаја информација и извора информација 
на мрежи; планирање и примењивање мера заштите приватности 
и безбедности на мрежи; критичко процењивање значаја и утицаја 
инфраструктуре паметног окружења на животну средину; уоча-
вање значаја приватности и сигурности података који се користе 
у концептима паметног окружења. Поменути садржаји и исходи се 
обрађују у трећем разреду, док се концепт овог изборног предмета у 
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четвртом разреду разликује и не уочава се јасна повезаност са темама 
из области безбедности.

Закључак

На основу анализе свих релевантних докумената у области пред- 
универзитетског образовања, како стратешких тако и нормативних, 
може се са сигурношћу извести закључак о постојању јасно изражене 
усмерености Републике Србије ка унапређењу образовања и васпи-
тања ученика основних и средњих школа у сфери безбедности. У том 
смислу учињени су први кораци ка реализацији тог циља, што се ма-
нифестује, пре свега, у виду одређених наставних садржаја који се об-
рађују у оквиру постојећих планова и програма наставе и учења поје-
диних предмета у основним и средњим школама. По природи ства-
ри, ради се о изборним предметима, односно изборним програмима 
међу којима су неки већ традиционални (Грађанско васпитање), док 
су остали новијег датума и тек треба да се покажу ефекти њиховог 
увођења. 

Битна карактеристика свих изборних предмета и програма, разма-
трајући их у контексту остваривања циљева који подразумевају раз-
вијање ученичких компетенција у области безбедности, јесте да не-
мају своју основну усмереност ка унапређењу ученичких знања у тој 
области већ је то споредни очекивани ефекат. Иако се у образложењи-
ма која чине саставни део изборних предмета и програма упућује на 
одредбе о циљевима образовања који се тичу безбедности а које садр-
же релевантни документи, не може се извести закључак о адекватно-
сти тих програма у том контексту. 

Присутност различитих безбедносних садржаја у оквиру већине 
изборних предмета и програма указује, с једне стране, на значај те 
области у контексту образовања и васпитања младих а, с друге, по-
казује да се ради о комплексној, мултидисциплинарној области која 
се једино може адекватно представити ученицима у виду новог на-
ставног предмета под називом безбедносна култура. На тај начин би 
се сви аспекти безбедности објединили и систематично обрадили, 
што би значајно унапредило образовање ученика у тој важној сфери 
друштвеног живота. 
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II 
ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ 

У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА





На основу серије округлих столова, који су одржани на Факул-
тету безбедности у априлу, мају и јуну 2019. године са темом Бе- 
збедносна култура у систему образовања Републике Србије, донети 
су одређени закључци и препоруке и предвиђени кораци и активно-
сти које је Факултет безбедности активно спроводио у међувремену. 
Организација округлих столова послужила је веома успешној разме-
ни идеја, аргумената и конструктивних предлога о томе да ли је обра-
зовање за безбедност потребно, у којој форми, са којим садржајем и 
на који начин је могућа имплементација у наставне школске програме 
на одређеном нивоу образовања. Из тог разлога, било је драгоцено од 
окупљених представника различитих организација и институција до-
бити информацију о њиховим искуствима у креирању и спровођењу 
различитих образовних програма које су реализовали или реализују 
у сарадњи са министарством надлежним за образовање или неком 
другом домаћом или иностраном заинтересованом страном која уче-
ствује у тим процесима. Тако су, између осталог, представљени раз-
личити аспекти образовања за безбедност и безбедносне културе 
младих, истраживања из области националне безбедносне културе, 
резултати увођења садржаја одбране и безбедности у средње школе, 
као и системска решења заштите младих од насиља у школама. Пред-
стављени су и акредитовани програми едукације о смањењу ризика и 
ублажавања последица од катастрофа, као и рад Завода за унапређи-
вање образовања и васпитања у процесу акредитације и имплемента-
ције програма и садржаја безбедносне културе.

По завршетку округлих столова, на Факултету безбедности су 
формиране радне групе са задатком да даље конципирају и развијају 
кључне идеје, предлоге и могуће правце деловања када је у питању 
развијање програма образовања за безбедност. Једна активност је 
подразумевала комплексну анализу нормативног оквира који уређује 
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област образовања и васпитања у Републици Србији а који обухвата 
бројна стратешка, законска и подзаконска акта која у потпуности од-
говарају правним тековинама ЕУ и која поседују капацитет да одго-
воре на бројне изазове образовања за 21. век. Изабрани релевантни 
прописи садрже делове који се односе на циљеве и исходе образовања 
који у потпуности одговарају садржају потенцијално новог изборног 
предмета који се бави безбедносним аспектима живота деце и младих 
у заједници (како у школском окружењу тако и ван њега).

Друга активност, која је приоритетно реализована, односила се 
на креирање програма за изборне предмета трећег и четвртог разре-
да средње школе под називом Безбедносна култура 1 и Безбедносна 
култура 2. Програм наведених предмета који је припремљен уважава 
приступе који промовишу повезивање реформе образовања са рефор-
мом сектора безбедности, уз повезивање са економским и социјалним 
развојем друштва и државе, који су у функцији оснаживања безбед-
носних капацитета. Све заједно, на посредан или непосредан начин, 
може повећати квалитет образовања, побољшати квалитет живота и 
припремити младе за безбедносне изазове, ризике и претње 21. века. 
У педагошко-дидактичком смислу, програм је креиран уз уважавање 
приступа који укључује развијање дигиталне писмености, интеркул-
туралне писмености, продубљивања знања из области студија бе- 
збедности и креирања знања која промовишу хумане и људске вред-
ности доприносећи свеукупном културном и националном развоју.

Пре него што се у наставку представе резултати наведених актив-
ности, дугујемо захвалност свим учесницима округлих столова, а то 
су представници следећих организација и институција: Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређење об-
разовања и васпитања, Министарство одбране, Министарство уну-
трашњих послова, TeleGroup, Канцеларија Савета за националну 
безбедност, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Београдски 
центар за безбедносну политику, Црвени крст Србије, Канцеларија за 
управљање јавним улагањима и наставници и сарадници Факултета 
безбедности.



Безбедносна култура 1 за III разред 
средње школе

III разред

Основни циљ изучавања садржаја изборног предмета Безбедно- 
сна култура 1 јесте да ученици стекну основна теоријска и практична 
знања из изабраних тема које припадају области безбедности, да фор-
мирају ставове, развију вештине и усвоје вредности и праксе које су 
важне претпоставке за активан, одговоран и безбедан живот у савре-
меном демократском друштву.

Сходно основном циљу, након савладавања програма изборног 
предмета ученици ће бити у стању да:
 разумеју основна обележја безбедносне културе на основу 

усвојених знања и вештина која обухватају области безбедности 
и културе;

 сагледају значење безбедности и безбедносних проблема с 
аспекта различитих културних идентитета;

 примене стечене интеркултуралне компетенције у комуника-
цији, преговарању и решавању сукоба у различитим културама;

 мапирају безбедносне ризике и претње у свом окружењу;
 идентификују и развију она знања и вештине које су значајне 

за њихово сналажење у сопственом животном простору (кућа – 
објекат становања, јавни простор – улица, школа);

 разумеју природу и порекло савремених безбедносних претњи, 
укључујући и основно разликовање њихових карактеристика;

 примене стечена знања у свакодневној пракси суочавања са 
специфичним безбедносним ризицима и претњама;
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 разликују улоге специфичних субјеката безбедности у заштити 
безбедности ученика (школског полицајца, ватрогасца, службе-
ника приватног обезбеђења, медицинског особља, социјалног 
радника).

Разред: трећи
Недељни фонд часова: 1 час
Годишњи фонд часова: 32 часа.



Безбедносна култура 1 309

О
П

Ш
ТЕ

 М
ЕЂ

У
П

РЕ
ДМ

ЕТ
Н

Е 
КО

М
П

ЕТ
ЕН

Ц
И

ЈЕ

И
С

ХО
Д

И
 

Н
а 

кр
ај

у 
тр

ећ
ег

 р
аз

ре
да

 у
че

ни
к 

ће
 б

ит
и 

у 
ст

ањ
у

ТЕ
М

Е 
И

 К
Љ

У
Ч

Н
И

 П
О

ЈМ
О

ВИ
С

А
Д

РЖ
А

ЈА
 П

РЕ
Д

М
ЕТ

А

И
нт

ер
ку

лт
ур

ал
на

 п
ис

ме
но

ст
 и

 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
т

Ко
м

ун
ик

ац
иј

а

да
 и

де
нт

иф
ик

уј
е,

 о
пи

ш
е 

и 
ра

зу
ме

 р
аз

ли
чи

та
 

од
ре

ђе
њ

а 
бе

зб
ед

но
ст

и,
 к

ул
ту

ре
 и

 б
ез

бе
дн

о-
 

сн
е 

ку
лт

ур
е;

 р
аз

ум
е 

и 
ту

ма
чи

 б
ез

бе
дн

ос
т 

и 
бе

зб
ед

но
сн

у 
ку

лт
ур

у 
у 

сп
ец

иф
ич

ни
м 

ку
лт

ур
-

ни
м 

ко
нт

ек
ст

им
а;

П
ој

ам
 и

 з
на

ча
ј 

бе
зб

ед
но

ст
и,

 к
ул

ту
ре

 и
 б

ез
-

бе
дн

ос
не

 к
ул

ту
ре

, н
ач

ин
и 

ис
по

љ
ав

ањ
а,

 о
пр

е-
де

љ
уј

ућ
и 

ф
ак

то
ри

 
и 

об
ла

ст
и 

ис
по

љ
ав

ањ
а;

 
ку

лт
ур

не
 

ра
зл

ик
е 

и 
ку

лт
ур

ни
 

ид
ен

ти
те

ти
 

ка
о 

ф
ак

то
ри

 с
та

би
лн

ос
ти

 и
ли

 д
ру

ш
тв

ен
их

 
су

ко
ба

. 

П
ре

го
ва

ра
њ

е 

С
ар

ад
њ

а 

Ре
ш

ав
ањ

е 
су

ко
ба

да
 о

бј
ас

ни
 с

пе
ци

ф
ич

не
 к

ар
ак

те
ри

ст
ик

е 
и 

об
е-

ле
ж

ја
 б

ез
бе

дн
ос

ни
х 

ри
зи

ка
 и

 п
ре

тњ
и,

 и
зд

во
ји

 
на

јз
на

ча
јн

иј
е 

у 
со

пс
тв

ен
ом

 о
кр

уж
ењ

у, 
по

ве
ж

е 
и 

си
ст

ем
ат

из
уј

е 
пр

ем
а 

сл
ич

но
ст

и,
 к

ао
 и

 д
а 

ис
-

тр
аж

и 
пр

им
ер

е 
на

 д
иг

ит
ал

но
ј п

ла
тф

ор
ми

;

П
ој

ав
ни

 
об

ли
ци

 
уг

ро
ж

ав
ањ

а 
по

је
ди

нц
а,

 
др

уш
тв

а,
 д

рж
ав

е 
и 

гл
об

ал
не

 з
ај

ед
ни

це
; м

ап
и-

ра
њ

е 
и 

ид
ен

ти
ф

ик
ов

ањ
е 

ри
зи

ка
 и

 п
ре

тњ
и 

у 
со

пс
тв

ен
ом

 о
кр

уж
ењ

у 
и 

у 
за

је
дн

иц
и;

 п
ри

ро
да

 
и 

по
ре

кл
о 

са
вр

ем
ен

их
 б

ез
бе

дн
ос

ни
х 

пр
об

ле
-

ма
 и

 њ
их

ов
е 

ос
но

вн
е 

ка
ра

кт
ер

ис
ти

ке
.

П
ре

ду
зи

мљ
ив

ос
т 

и 
са

мо
ин

иц
иј

ат
ив

а

О
дг

ов
ор

но
ст

да
 и

нт
ег

ри
ш

е 
зн

ањ
а 

о 
бе

зб
ед

но
сн

им
 р

из
иц

и-
ма

 и
 п

ре
тњ

ам
а;

 п
ри

ме
ни

 м
ет

од
е 

и 
те

хн
ик

е 
за

 
су

пр
от

ст
ав

љ
ањ

е 
уг

ро
ж

ав
ај

ућ
им

 п
ој

ав
ам

а 
и 

сп
ро

во
ди

 п
ос

ту
пк

е 
и 

по
на

ш
ањ

а 
пр

им
ер

ен
а 

по
ја

ва
ма

 у
гр

ож
ав

ањ
а;

 р
аз

ли
ку

је
 и

 п
ор

ед
и 

на
д-

ле
ж

но
ст

и 
су

бј
ек

ат
а 

бе
зб

ед
но

ст
и 

од
 з

на
ча

ја
 з

а 
за

ш
ти

ту
 и

 б
ез

бе
дн

ос
т 

уч
ен

ик
а.

Н
ач

ин
и 

и 
ср

ед
ст

ва
 п

ре
ве

нц
иј

е,
 с

пр
еч

ав
ањ

а 
и 

уб
ла

ж
ав

ањ
а 

бе
зб

ед
но

сн
их

 
пр

ет
њ

и;
 

ув
е-

 
ж

ба
ва

њ
е и

 п
ри

ме
на

 сп
ец

иф
ич

ни
х 

по
ст

уп
ак

а у
 

сл
уч

ај
у 

по
је

ди
ни

х 
об

ли
ка

 о
па

сн
ос

ти
 и

 к
ат

а-
ст

ро
ф

а;
 у

по
зн

ав
ањ

е 
са

 о
сн

ов
ни

м 
на

дл
еж

но
-

ст
им

а 
и 

ов
ла

ш
ће

њ
им

а 
су

бј
ек

ат
а 

бе
зб

ед
но

ст
и.

 



Безбедносна култура 1310

Упутство за методичко-дидактичко остваривање 
програма

Изборни наставни предмет Безбедносна култура задовољава све 
критеријуме интердисциплинарног програма који се бира у трећем 
и четвртом разреду средње школе. У складу са захтевима који се по-
стављају пред све изборне предмете, и овај наставни предмет треба 
и може да допринесе реализацији утврђених општих исхода васпи-
тања и образовања, као и развоју и унапређивању значајних ученич-
ких способности и компетенција, кључних и међупредметних. Мето-
дичко-дидактички аспекти реализације наставе из овог предмета ос-
лањају се на опште упутство за реализацију изборних програма, уз 
уважавање специфичности наставног садржаја предмета и програма 
Безбедносна култура. 

У реализацији наставе изборног предмета Безбедносна култура 1, 
који се може изучавати у трећем разреду средње школе, настава се реа- 
лизује по наведеним тематским областима које, због различитих са-
држаја, циљева и дефинисаних исхода, захтевају и донекле различите 
методичко-дидактичке приступе.

Први тематски оквир, чији је наставни садржај оријентисан ка 
стицању основних знања о концепту безбедносне културе, његовом 
садржају и значају, само у почетном периоду се може заснивати на 
методама усменог излагања и фронталној настави, на предавању, 
објашњавању, образлагању, описивању, систематичном и поступном 
излагању у којем наставник првенствено полази од појмова, појаве, 
ситуација и информација које су ученику блиске и познате, уз мо-
гућност да се настава постепено оријентише ка методи разговора и 
групном облику наставног рада. Упознавање безбедносних ризика и 
претњи, које постоје или могу настати у реалном, ближем или даљем 
окружењу, треба повезати са непосредним искуствима самих учени-
ка, као и са оним претњама и ризицима са којима су директно или по-
средно упознати, чиме ће се садржај предмета чвршће повезивати са 
искуственим и другим учењем које је, у школи и изван ње, претходило 
изучавању овог наставног предмета.

У савладавању другог тематског оквира (усмереног на идентифи-
кацију и мапирање различитих облика угрожавања безбедности) на-
ставник активним разговором, организовањем и вођењем размене 
искустава, знања и идеја, вођењем дискусија, организовањем групног 
рада и истраживачких активности подстиче и мотивише ученике да 
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се активно укључују у наставу, да из различитих расположивих изво-
ра (који могу обухватати релевантну литературу, медије и дигитал-
не платформе) прикупљају и размењују информације о различитим 
појавним облицима угрожавања безбедности, са нагласком на ризике 
и опасности који се јављају или се могу јавити у непосредном окру-
жењу у којем се ученици крећу и где живе. Ученици самостално могу 
дизајнирати/мапирати опасности користећи и одређене рачунарске 
програме који аутоматски генеришу шему која помаже да се визуел-
но пресликају идентификоване опасности и њихове локације у непо-
средном окружењу ученика (школа, пут до куће, јавни простор, кућа).

Пошто се трећи тематски оквир бави и реализацијом, обезбеђи-
вањем и унапређивањем безбедности самих ученика (што укључује и 
упознавање основних техника, метода и поступака заштите безбед-
ности), неопходно је да настава, осим фронталног, обухвати групни и 
индивидуални облик рада, вежбање и практичан рад, демонстрације 
и илустрације, истраживачке активности, итд. У овом тематском бло-
ку предметне наставе значајнији удео има истраживачки и пројектни 
рад ученика, путем којег ће ученици успешно моћи да остваре исходе 
наставе дефинисане у оквиру наставног програма. Због тога се у на-
стави овог предмета мора у што већој мери уважавати принцип очи-
гледности, као и повезивање теорије и праксе, што обезбеђује живље 
и непосредније упознавање наставних садржаја и успешније оства-
ривање циљева и исхода наставе овог изборног предмета. У овом 
сегменту наставе остварује се успешно повезивање наученог и при-
мењеног, теоријских знања и практичних активности, а наставник је 
у могућности да уз организовање непосредне реализације различи-
тих ученичких активности активира и мотивише ученике за учење и 
практичну делатност, а да истовремено овај сегмент наставе посебно 
успешно искористи и за проверу знања, способности и компетенција 
свих ученика који изучавају овај изборни предмет. 

Наставник изборног предмета Безбедносна култура 1 мора водити 
рачуна о прилагођавању наставних садржаја, темпа наставе и укуп-
них дидактичко-методичких поступака ученицима, њиховим иску-
ствима и потребама, а уз то нужно мора у оптималној мери оствари-
вати индивидуализацију садржаја и наставе у целини. Комуникација 
и сарадња са ученицима може у знатној мери унапредити свеукуп-
ну успешност извођења наставе, квалитет остваривања циљева и за-
датака предмета, као и достизање захтеваних исхода наставе избор-
ног предмета Безбедносна култура 1. Нарочито је значајно да се, осим 
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образовних, остварују и значајни васпитни резултати наставе, што, 
између осталог, подразумева усвајање позитивних ставова, утицај на 
понашање, усвајање навика континуираног и доследног безбедног по-
нашања и реаговања у осетљивим и кризним ситуацијама, итд.

Увод у програм

Програм предмета Безбедносна култура 1 је тако конципиран да 
су његови циљеви и исходи учења широко постављени у сфери ко- 
гнитивног учења (размишљања, стицање знања, вештина и нави-
ка који су неопходни за боље разумевање опасности које угрожавају 
(личну) безбедност), психосоцијалног (укључује друштвене вешти-
не које омогућавају ученицима да сарађују, преговарају, комуници-
рају, како би примерено реаговали у неким опасним ситуацијама, као 
и вештине самопромишљања, промоције оних вредности, ставова и 
мотивација који омогућавају ученицима да се развијају) и бихејвио- 
ралног (описује компетенције деловања – како реаговати, решава-
ти проблем, појединачно или групно), применити или разумети од-
говарајућу норму која се налази у основи неких поступака (личних 
или туђих), преговарати о вредностима, принципима развоја учени-
ка (у контексту сукоба интереса и компромиса, несигурних знања и 
контрадикција). У складу са тим, уважавајући и глобалне стратешке 
приступе Уједињених нација и њених агенција (УНЕСКО) које истичу 
значај знања, иновација и одговорности које се рефлектују кроз три 
стуба система УН: одрживи развој, мир и безбедност и људска пра-
ва, наглашава се садржај програма који истиче значај интегративног 
и интердисциплинарног приступа у изучавању појмова и појава које 
припадају области безбедности.

Садржај изборног предмета Безбедносна култура 1 може се пред-
ставити кроз три тематска оквира.

1. Тематски оквир који обухвата стицање основних знања о кон-
цепту безбедносне културе, питањима и садржајима које обу- 
хвата и вези коју остварује са учењем и образовањем за без-
бедносне ризике и претње. Безбедносна култура је синтагма 
коју граде два веома снажна и сложена концепта: безбедност 
и култура, те је са ученицима потребно савладати све њихове 
важне карактеристике, аспекте и манифестације како би се ра- 
зумео и мултидисциплинарни карактер, тј. садржај концепта 
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безбедносне културе. Безбедносна култура је део опште културе, 
обухвата знања, ставове, вештине и понашања важна за област 
безбедности, има превентивну улогу важну и за глобалну зајед-
ницу и за појединца са основним циљем очувања и заштите 
њихових вредности. Да би се правилно разумела структура и 
садржај безбедносне културе, морају се уважити и друштвено, 
историјско, односно културно наслеђе, културни обрасци као 
смисаони оквири оријентације и интеграције једне заједнице са 
свим вредностима и вредносним оријентацијама које обликују 
појединца и заједницу и негују специфичан начин живота. У 
том смислу, у односу на културне разлике и прихватљиве или 
неприхватљиве обрасце понашања, потребно је упознати се са 
нормама као посебним упутствима и специфичним смерницама 
које управљају и оријентишу понашање појединца или заједни-
це у одређеним ситуацијама, а у чијим се основама налазе вред-
ности. Као подстицај за овај тематски оквир могу послужити 
примери којима се може отворити квалитетна дискусија о еле-
ментарним одликама вредности и вредносних оријентација које 
усмеравају и мотивишу одређена понашања појединаца и поје-
диних друштвених група, а које се могу анализирати у односу на 
дихотомије као што су: демократија наспрам ауторитарности, 
равноправност и једнакост наспрам неравноправности (поло-
ва, рода), религиозност наспрам атеистичкој оријентацији, тра-
диционализам (конзервативизам) наспрам модернизма, отво-
реност (према свету), признање и прихватање другог наспрам 
непризнања или искључивости (другог), индивидуализам на- 
спрам колективизма и многе друге.

2. Тематски оквир који обухвата активно учешће ученика у иден-
тификовању или мапирању појавних облика угрожавања бе- 
збедности. Мапирани појавни облици угрожавања ради пре-
гледности и систематичности сврставају се у неколико сфера 
(природа, друштво и техничко-технолошка сфера). Подела се 
може извршити и према томе да ли су ризици и претње фи-
зичко-техничке природе или социо-психолошке. На часови-
ма се обрађују они које су ученици уочили и евидентирали у 
свом окружењу, али се допуњују и неким другим који, према 
одређеним обележјима, припадају наведеним сферама. Посеб-
ну пажњу треба посветити претњама, тј. опасностима које до-
лазе од других људи, резултат су деловања лица/појединца или 
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воље/намере неке групе људи. Могу бити резултат њихове наме-
ре али и резултат нежељених инцидената и нехата или немара. 
Важно је да се ученици упознају и са упозоравајућим знацима 
(знацима раног и непосредног упозорења) у односу на опасност 
која им прети споља, али и у односу на појединце из сопственог 
окружења који могу бити насилни, или са неким другим обли-
ком проблематичног понашања. Као подстицај за овај тематски 
оквир могу послужити многобројни, али пажљиво селектова-
ни/изабрани образовни материјали на web платформама, који 
могу представљати одличне водиче за реаговање у различитим 
ситуацијама у којима ученици могу бити угрожени, природним 
катастрофама, људским деловањем или техничко-технолошким 
акцидентима.

3. Тематски оквир који обухвата технике, методе, средства зашти-
те, али и поступке у остваривању безбедности ученика, као и 
упознавање са кључним субјектима безбедности. Овде је акценат 
на развијању конкретних вештина и способности код ученика 
у односу на препознате безбедносне проблеме у свакодневном 
животу. То значи да се кроз низ ситуација увежбава реаговање 
и поступање у односу на неки безбедносни проблем и подиже 
ниво спремности или могућности да ученици правовремено и 
исправно одговоре на хитан случај/несрећу/катастрофу. Приме-
ра ради, може се увежбавати спровођење мере евакуације у слу-
чају пожара, мере реаговања у случају упада наоружане особе у 
објекат школе, симулација вршњачког насиља са тачно подеље-
ним улогама и поступцима реаговања свих кључних актера. Да 
би ученици у потпуности разумели улоге и реакције надлежних 
тела и институција у специфичним ситуацијама потребно је 
упознати их са надлежностима, овлашћењима и специфичним 
улогама које представници тих институција имају у заштити 
безбедности ученика (школски полицајац, ватрогасци, служ-
беници приватног обезбеђења, медицинско особље, социјални 
радник и тсл.). Као подстицај за овај тематски оквир може се 
применити пројекција документарних прилога или кампања 
које неки субјекти безбедности спроводе са циљем указивања 
на актуелне проблеме, чији значај треба нагласити и на чијем 
унапређивању треба појачано радити.
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Да би се настава на изборном предмету Безбедносна култура 1 
што успешније реализовала, потребно је припремити одговарајуће 
наставне материјале у виду приручника, уџбеника, списка специја-
лизованих сајтова и дигиталних платформи, текстова и других ма-
теријала који могу бити и резултат рада ученика, појединачно или 
групно.

Адекватно разумевање савремених безбедносних проблема под-
разумева и интегративни и интердисциплинарни приступ како би 
ученици повезали различите наставне програме и уочили међуодно-
се и вишеструке међусобне утицаје и интеракције између појава, до-
гађаја и процеса којима су окружени у свакодневном животу. Тиме се 
уједно указује и на потребу за свеобухватним и системским присту-
пом промоцији сигурности и безбедности младих, а потврђује и ко-
релацију и међузависност између безбедности и сигурности и успеха 
младих у другим областима – посебно образовању. Интегрисане по-
литике и програми за младе који су осетљивији на (културни или бе- 
збедносни) контекст промовишу повољна окружења са позитивним 
исходима међу младима и за младе и самим тим омогућавају већу си-
гурност и безбедност за друштво у целини.





Безбедносна култура 2 за IV разред 
средње школе

IV разред

Основни циљ изучавања садржаја изборног предмета Безбедно- 
сна култура 2 јесте да ученици стекну теоријска и практична знања 
из изабраних тема које припадају области безбедности, односно бе- 
збедносне културе, формирају ставове, развију вештине и усвоје 
вредности и праксе које су важна претпоставка за активан, одгово-
ран и безбедан живот у савременом демократском друштву.

Сходно основном циљу, након савладавања програма изборног 
предмета ученици ће бити у стању да:
 препознају и разумеју механизме деловања различитих облика 

насиља који се испољавају у свакодневном животу;
 критички промишљају и сагледавају социопатолошке појаве, 

као и психосоцијалне аспекте управљања људским понашањем;
 опишу и илуструју различите појавне облике природних и тех-

ничко-технолошких катастрофа;
 остварују своја права и обавезе и одговорно испуњавају по-

стављене задатке и очекивања у ситуацијама када је угрожена 
безбедност;

 идентификују и евидентирају „сигурне и безбедне зоне” или по-
нашања у сопственом окружењу;

 користе различите методе и средства заштите у специфичним 
кризним ситуацијама;

 пруже прву помоћ и самопомоћ у ситуацијама када је неопход-
но сачувати живот и здравље унесрећеног или оболелог, по-
штујући принципе пружања прве помоћи;
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 хуманитарно делују у ситуацијама хуманитарних криза и ката-
строфа;

 процењују етичке, политичке и друштвене дилеме и питања у 
деловању различитих актера и субјеката у систему безбедности.

Разред: четврти
Недељни фонд часова: 1 час
Годишњи фонд часова: 32 часа.
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Упутство за методичко-дидактичко остваривање 
програма

Наставна реализација програма предмета Безбедносна култу-
ра 2 мора бити прилагођена наставним садржајима предвиђеним за 
изучавање у четвртом разреду, а који представљају конкретизацију 
садржаја савладаних у оквиру наставног предмета Безбедносна кул-
тура 1. 

Зато настава подразумева шире и подробније упознавање и сти-
цање знања о бројним и различитим безбедносним проблемима који 
се јављају или се могу јавити у окружењу у којем се ученици крећу, 
а то могу бити: најразличитији облици насиља (насиље у породици, 
вршњачко насиље, родно засновано насиље, виртуално насиље, обли-
ци насилног екстремизма, итд.), безбедносни ризици и претње веза-
не за психоактивне супстанце, трговину дрогом и трговину људима, 
угрожавање безбедности саобраћаја, злонамерни утицаји на психу и 
понашање људи (манипулација, пропаганда, обмана, превара, спин), 
ризици интернет приватности, ризици и претње повезане са природ-
ним непогодама и катастрофама, ратним/ванредним ситуацијама и 
сл. Савладавање овог дела тематских садржаја у почетним фазама се 
реализује методом усменог излагања, илустрације, демонстрације, уз 
комбиновано и повремено коришћење фронталног и групног обли-
ка наставног рада. Методу усменог излагања треба динамизовати и 
освежавати наизменичним комбиновањем предавања, објашњавања, 
описивања.

Други тематски оквир подразумева виши ниво групне и личне 
активности ученика, и више се ослања на методу разговора, уз ор-
ганизоване расправе, размену мишљења, идеја и искустава ученика 
са наставником и међу собом, у оквиру разреда или групе. Тематски 
садржаји се оријентишу на препознавање актуелних и могућих бе- 
збедносних претњи и ризика непосредно везаних за просторе блиске 
самим ученицима, и у којима се ученици налазе свакодневно (кућа 
и школа, пут између куће и школе, јавни простори које ученици по-
сећују и у којима бораве). Такође, важно је да се мапирају и „сигурне 
и безбедне зоне” које нормализују понашања на улици и у заједници 
на истим локацијама (пут до куће, јавни простори и тсл), на којима 
су претходно евидентирали претње. Самим тим је важно поучавати 
и подстицати ученике да прикажу вештине и понашања која им омо-
гућавају да на одговарајући начин реагују на догађаје који могу пред-
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стављати изазов или прилику, при којој ће промовисати друштвено 
прихватљиво и безбедно/сигурно понашање.

Ученици међусобним разговором и комуникацијом са наставни-
ком могу постићи јасније препознавање, идентификовање и разуме-
вање безбедносних претњи и ризика са којима јесу или би могли бити 
суочени. Наставник током надгледања разговора међу ученицима, 
и током учествовања у разговору и дискусији у оквиру разреда или 
групе, може успешно сагледати и евалуирати квалитет реализације 
циљева, задатака и исхода наставе предмета. Оваква евалуација на-
ставе посебно је погодна јер ученици овај процес праћења и евалуа-
ције не доживљавају као уобичајени, а често по њих непријатан по-
ступак класичне школске провере знања и оцењивања. Нарочито је у 
овом тематском оквиру значајно да се оствари утицај наставног про-
цеса на прихватање и модификацију приступа, сагледавања и пона-
шања да би ученици били у могућности да на основу стечених знања 
остварују, чувају и унапређују сопствену безбедност. 

Методе, технике и поступци које обухвата следећи тематски оквир 
тичу се унапређења и конкретизације раније стечених знања, вешти-
на и навика, са нагласком на опасности и ризике различитог порекла, 
од земљотреса и клизишта до поплава, атмосферско-метеоролошких 
ризика и опасности, техничко-технолошких акцидената. Осим сти-
цања знања, у овом тематском блоку циљеви, задаци и исходи упућују 
на савладавање, унапређивање и увежбавање вештина и поступака 
који су значајни у случају наступања наведених опасности, инцидена-
та и акцидената (прва помоћ, евакуација, хуманитарни рад, заштита 
људи и добара, подршка угроженом становништву). Наставни процес 
је у овом сегменту још више усмерен на активности увежбавања ак-
тивности и вештина које се савладавају, као и навикавања да се у ван-
редним околностима и у случају јављања опасности и ризика реагује 
на рационалан и пожељан начин, да се успешно примењују усвојена 
знања и вештине. Наставник ће током наставног процеса користити 
илустрације и демонстрације, уз постепено и све активније укључи-
вање ученика у извођење и увежбавање планираних активности и по-
ступака. Понављање увежбаваних активности треба употпунити до-
датним објашњењима и образложењима.

Увежбавање ће подстицати ученике да остваре самосталност у из-
вођењу планираних поступака и активности, да би у реалној ситуа- 
цији били у стању да успешно изведу увежбани поступак и да тако 
успешно повежу стечена теоријска знања са праксом у реалним 
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ситуацијама у којима се могу наћи. Осим тога, понављање и вежбање 
ће знатно допринети трајности усвојених знања, вештина и навика, 
унапређењу и усавршавању њихових способности и компетенција за 
безбедно понашање.

И овај процес увежбавања наставник ће користити за праћење, 
анализу, проверавање и оцењивање успешности наставног проце-
са, те за оцењивање постигнућа појединих ученика, група ученика и 
одељења у целини. Анализу и евалуацију овог типа наставник непо-
средно користи за корекцију и модификацију наставних активности, 
метода и поступака, са циљем да се постигну оптимални резултати у 
складу са дефинисаним циљевима, задацима и исходима изучавања 
наставног предмета Безбедносна култура 2.

Увод у програм

Као и програм предмета Безбедносна култура 1, и програм пред-
мета Безбедносна култура 2 је тако конципиран да су његови циље-
ви и исходи учења широко постављени у сфери когнитивног учења 
(размишљања, стицања знања и вештина и навика које су неопход-
не за боље разумевање опасности које угрожавају безбедност учени-
ка), психосоцијалног (укључује друштвене вештине које омогућавају 
ученицима да сарађују, преговарају, комуницирају, како би приме-
рено реаговали у неким опасним ситуацијама, као и вештине само-
промишљања, промоције оних вредности, ставова и мотивација који 
омогућавају ученицима да се развијају) и бихејвиоралног (описује 
компетенције деловања – како реаговати, решавати проблем (поје-
диначно или групно)), применити или разумети одговарајућу норму 
која се налази у основи неких поступака (личних или туђих), прего-
варати о вредностима, принципима развоја ученика (у контексту су-
коба интереса и компромиса, несигурних знања и контрадикција). У 
складу са тим, уважавајући и глобалне стратешке приступе Уједиње-
них нација и њених агенција (УНЕСКО), које истичу значај знања, 
иновација и одговорности које се рефлектују кроз три стуба систе-
ма УН: одрживи развој, мир и безбедност и људска права, наглашава 
се садржај програма који истиче значај интегративног и интердисци-
плинарног приступа у изучавању појмова и појава које припадају об-
ласти безбедности.
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Садржај изборног предмета Безбедносна култура 2 може се пред-
ставити кроз три тематска оквира.

1. Тематски оквир који обухвата стицање основних знања о савре-
меним безбедносним проблемима, као што су: насилни облици 
криминала (вршњачко насиље, насиље у породици, родно за-
сновано насиље, насилни екстремизам), наркоманија и тргови-
на дрогом, трговина људима, саобраћајни криминалитет, ком-
пјутерски криминалитет, психосоцијални аспекти управљања 
људским понашањем (манипулација, обмана и спиновање), 
природне катастрофе, техничко-технолошки акциденти и мно-
ги други. Код сваког представљања нове теме из области бе- 
збедности укључити ученике и уважити њихове ставове и раз-
мишљања, али истовремено указујући на непримерене ставове 
и мишљења о разматраним темама (о смрти, насиљу, употре-
би оружја). Управо да би се спречили безбедносни ризици који 
произлазе из оваквих размишљања настава из Безбедносне кул-
туре 2 се може посебно усмерити на поучавање о опасностима 
употребе ватреног оружја, конзумирања алкохола или нарко-
тика, о одговарајућим стратегијама за контролисање емоција, 
изражавање љутње и решавање сукоба на прикладан начин. У 
односу на већ обрађиване теме везане за насиље кроз садржаје 
других програма, у овом тематском блоку акценат се ставља и 
на насиље везано за екстремизам и екстремне идеје које могу 
бити увод у насиље и активности које могу водити чак и пре-
ма тероризму. Млади имају све већи приступ информационим 
технологијама, где су изложени различитим информацијама и 
осетљивим питањима која су препуна контроверзних стано-
вишта. Дискусије на одређене осетљиве теме помажу да се иден-
тификују заблуде и евентуални манипулативни утицаји. Зато је 
значајно и отворити теме везане за различите облике манипу-
лације и злонамерне утицаје на психу и понашање људи (пропа-
ганда, обмана, превара, спин, лажне вести), али и специфична 
питања угрожавања њихове приватности. Као подстицај за ове 
теме могу послужити бројни видео прилози и образовни мате-
ријали које промовишу релевантне и кредибилне организације 
као што су УНЕСКО и УНИЦЕФ, али и многе друге, које, нпр., 
описују одабране примере из локалне заједнице или из међуна-
родног окружења.



Безбедносна култура 2 325

2. Тематски оквир који обухвата активно учешће ученика у 
идентификовању појавних облика угрожавања безбедности, 
укључујући и специфичне стратегије за личну сигурност и 
безбедност. Надовезујући се на идентификоване и мапиране 
безбедносне ризике и претње из непосредног окружења које 
су евидентирали у трећој години, на изборном предмету Бе- 
збедносна култура 1, ученици, у сарадњи са наставницима и са 
особљем школе, а често и са представницима локалне заједнице, 
учествују у припремању школског плана безбедности, који пред-
ставља смислени процес идентификовања безбедносних потре-
ба, развијање мера превенције и интервенције, процењивање 
ресурса, као и обезбеђивање комуникације школе са екстерним 
актерима. У припреми таквог плана потребно је укључити и 
мапиране „сигурне и безбедне зоне”, које служе нормализацији 
понашања и позитивну промену друштвеног контекста школе. 
Све наведено подразумева и развијање ефикасних подстицај-
них и мотивационих активности које подстичу ученике да се 
другачије понашају, да се подучавају алтернативним позитив-
ним понашањем и да им се пружи помоћ за стицање потребних 
вештина за омогућавање промене жељеног понашања. Као под-
стицај препоручује се дизајнирање превентивних програма и/
или стратегија у којима ће ученици директно учествовати, кроз 
активности вршњачког саветовања, медијације, менторства, 
али и организовање ваншколских активности, пружања значај-
них информација које доприносе унапређењу нивоа безбедно-
сти, указивањем на пропусте у систему обезбеђења или давањем 
предлога о начинима пријављивања насиља или другог облика 
угрожавања безбедности, без страха од негативне реакције.

3. Тематски оквир обухвата технике, методе и поступке у оства-
ривању безбедности ученика. На основу изучавања основних 
феномена у области сеизмолошких (земљотреси, клизишта), 
хидросферских (поплаве), атмосферско-метеоролошких, био- 
сферских опасности, техничко-технолошких, али и ратних опа- 
сности, важно је посветити се увежбавању одређених радњи и 
поступака у случају да наступе наведене опасности. Примери за 
то су: упознавање са плановима евакуације и увежбавање од-
ређених поступака током спровођења мера евакуације (због по-
жара, проглашеног ванредног или ратног стања), обавештавање 
надлежних служби или упућивање позива за помоћ, пружање 
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прве помоћи, спровођење елементарних мера здравствене за-
штите, развијање планова и стратегија за личну безбедност, раз-
вијање капацитета за хуманитарни рад и активности заштите 
и подршке угроженим појединцима или друштвеним групама. 
Као подстицај може се организовати посета локалној органи-
зацији Црвеног крста, укључивање у неке њихове активности и 
обуке, упознавање са примерима добре праксе, покретање ини-
цијативе за неку хуманитарну акцију и томе слично.

Безбедност се данас односи на многе аспекте свакодневног иску-
ства људи и потребно је да се кроз оквир безбедносне културе пре-
позна вишедимензионалност, сложеност и мноштво безбедносних 
питања која се повезују и преплићу и у животима младих. Ширина 
обухвата тема из области безбедности не искључује фокусираност 
на одређене теме које залазе у домен безбедности која се односи на 
осећање реда и континуитета који су везани за искуство индивидуе, 
угрожавања безбедности у дигиталном добу, приватног простора бе- 
збедности и укључивања младих у глобалне безбедносне токове.

Садржај изборног предмета Безбедносна култура 2 прати актуел-
не глобалне, регионалне и националне активности на пољу задовоља-
вања потреба младих (за безбедношћу), остваривање њихових пра-
ва и обавеза, као и коришћење њихових могућности као покретача 
промена у сваком друштву. Оваквим приступом усмерава се нацио- 
нални систем образовања РС у правцу појачавања подршке млади-
ма у свакодневном суочавању са бројним безбедносним проблемима, 
истовремено осигуравајући да систем образовања прихвати и приме-
ни и њихове идеје, увиде и одговоре које пружају у том процесу. Као 
потврда наведеном служе бројни консултовани извори глобалних 
стратешких приступа (ОУН и њених агенција, као што је УНЕСКО), 
европских (ЕУ), регионалних и националних (стратегије, законска и 
подзаконска решења), у области образовања и безбедности који тре-
тирају одређена/специфична безбедносна питања, с тим што обаве- 
зно прихватају младе као учеснике процеса у којима они морају да се 
чују, разумеју, укључе и оснаже.

У реализацији програма Безбедносна култура 2 уважавају се при-
ступи који промовишу повезивање реформе образовања са рефор-
мом сектора безбедности, уз повезивање са економским и социјалним 
развојем друштва и државе, који су у функцији оснаживања безбед-
носних капацитета младих. Све заједно, на посредан или непосредан 
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начин, може повећати квалитет образовања, побољшати квалитет 
живота и припремити младе за безбедносне изазове, ризике и претње 
21. века. У педагошко-дидактичком смислу, програм се ослања и на 
приступе развијања дигиталне писмености, интеркултуралне писме-
ности, продубљивања знања из области студија безбедности и креи-
рања знања која промовишу људске вредности доприносећи свеукуп-
ном културном, националном и одрживом развоју.
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