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Сажетак
Примарни циљ овог рада је да укаже на програмске садржаје наставе физичког васпитања у реализацији трећег специфичног 
циља из Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно-васпитним установама које је Министарство просвете 
донело у јануару 2009. године. Трећи специфични циљ из Оквирног акционог плана је обезбеђивање превентивне и заштитне 
улоге школског спорта и спортских активности ученика. Рад сагледава у којој мери се овај циљ остварује кроз реализацију 
редовне наставе, ваншколских и ваннаставних активности физичког васпитања. Указује на то како физичко васпитање учествује у 
стварању и развоју безбедног и подстицајног окружења у установи. Сагледава ниво партиципације стручних органа, већа и тимова 
у креирању и реализацији спортских активности у школи, као и у којој мери су ове активности имплементиране у документа 
установе, плановe и програмe стручних органа, већа и тимова. Да ли је остварена одрживост ових активности у школској пракси, 
као и да оснажи компетенције наставника за подршку развоју личности ученика, комуникацију и сарадњу. Да би потпуније 
документовао повезаност стручних већа, стручних органа и тимова у установи, остварен је увид у школски програм, развојни план, 
годишњи план рада установе, програм заштите ученика, план и програм рада ученичког парламента, савета родитеља, стручног 
већа наставника физичког васпитања и извештај о реализацији програма заштите. Како би емпиријским подацима документовао 
капацитет ове наставне области у функцији превенције насиља, на узорку од 46 основних школа Шумадијског округа извршена 
је процена реализације спорта и спортских активности ученика из програмског садржаја наставе физичког васпитања. На основу 
добијених резултата, може се закључити да у наставној пракси није заживело у пуној мери коришћење програмских садржаја 
наставе физичког васпитања у развоју безбедног и подстицајног окружења у установи. Школски програм, као полазни документ 
установе, не садржи у могућем обиму ваншколске и ваннаставне активности из програмског садржаја физичког васпитања, чија 
би реализација експлицитно подстицала изградњу сигурног и безбедног окружења у установи. Годишњи планови рада установа не 
садрже активности из Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно-васпитним установама. Планови и програми 
рада ученичког парламента и савета родитеља не разматрају и не предлажу спортске активности које су усмерене према стварању 
безбедног амбијента у установи. Тим за заштиту ученика у својим превентивним активностима није препознао значај и допринос 
школског спорта и спортских активности у стварању толерантне атмосфере. Стручно веће наставника физичког васпитања не 
успева да их у спровођењу школског спорта и спортских активности ефикасно интегрише и повеже са тимом за заштиту ученика 
унутар школе у функцији превенције насиља у установи и на спортским приредбама. Није остварена одрживост ових активности 
у школској пракси. 
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УВОД

Насиље је постало константа свих 
савремених друштава. Међу децом и младима, 
у оквиру образовно-васпитних установа и у 
окружењу, представља глобални феномен и 
предмет је бриге свих образовних система широм 
света. Постојећи подаци указују на тренд повећања 
породичног, а посебно вршњачког насиља 
мећу децом и младима у Србији. Образовно-
васпитне установе имају зато задатак да својим 
професионалним деловањем умање ефекте 
оваквог стања. Полазећи од свих законодавних 
оквира, Министарство просвете је у јануару 2009. 
године донело Оквирни акциони план за превенцију 
насиља у образовно-васпитним установама, а 
са реализацијом почело фебруара исте године. 
Темељ Оквирног акционог плана дефинисан 
је општим циљем - остваривање и развој 
безбедног и подстицајног окружења у образовно-
васпитним установама чиме се остварује право 
сваког детета да буде заштићено од свих облика 
насиља. У оквиру општег циља дефинисана су 
три специфична: ангажовање постојећих ресурса 
у образовно-васпитним установама за стварање 
безбедног и подстицајног окружења; укључивање 
различитих учесника васпитно-образовног 
процеса и локалне самоуправе у превенцију 
и заштиту деце кроз наставне и ваннаставне 
активности; обезбеђивање превентивне и 
заштитне улоге школског спорта и спортских 
активности деце/ученика. У обезбеђивању 
превентивне и заштитне улоге школског спорта 
и спортских активности у заштити ученика 
треба реализовати следеће: укључивати познате 
спортисте и спортске раднике у спортске 
активности у установи; организовати спортске 
активности за време зимског и летњег распуста; 
организовати спортске трибине, радионице, 
округле столове са циљем промовисања физичких 
активности као животних вредности, афирмације 
спорта, сарадње и толеранције; покретати 
иницијативу за организовање прeвентивних 
спортских активности међу школама у локалној 
заједници; ставити фискултурне сале и спортске 
терене установе на бесплатно коришћење 
ученицима; увођење Етичког кодекса у школски 
спорт и спортске активности; увођење фер-
плеј турнира и такмичења у школски спорт; 

постављање основе за традиционалну примену 
фер-плеја у школски спорт на принципима: свако 
са сваким“ и, сви побеђују“. У оквиру сваког 
специфичног циља дефинисане су активности 
које директно доприносе његовом остваривању. 
Планиране активности су, пре свега, усмерене 
на јачање постојећих капацитета у оквиру 
система за успостављање и одржавање безбедне 
средине, учешће ученика у свим активностима 
превенције и заштите, затим на успостављање 
безбедног образовног система и окружења у 
коме млади одрастају, као и на укључивање 
родитеља у активности превенције и заштите, 
ширење примене програма и повезивање са 
другим системима у локалној заједници. Задатак 
образовно- васпитних установа је да наведене 
циљеве учине одрживим у свом раду. Овај рад 
истражује у којој мери је искоришћен програмски 
садржај физичког васпитања у функцији заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 
кроз реализацију редовне наставе, ваншколских и 
ваннаставних активности физичког васпитања. 
Истражује и ниво партиципације стручних 
органа, већа и тимова у креирању и реализацији 
спортских активности у школи; у којој мери су 
ове активности имплементиране у документа 
установе, планове и програме стручних органа, 
већа и тимова; у којој мери су ангажовани 
ресурси наставе физичког васпитања и физичко 
васпитање – изабрани спорт у остваривању, 
развоју безбедног и подстицајног окружења у 
установи, као и да ли је остварена одрживост 
ових активности у установи. 

МЕТОД

Ток и поступак истраживања
Истраживање је спроведено у периоду 

школске 2010/2011. године до школске 2012/2013. 
године на основу остварених увида у докумен-
та 46 основних школа Шумадијског округа и 
то: развојни план, школски програм и годишњи 
план рада. У оквиру годишњег плана рада сагле-
даван је садржај програма рада ученичког пар-
ламента, савета родитеља, стручног већа настав-
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на услове рада у самој школи. Ово прилагођавање 
се односи на расположиве људске ресурсе, 
материјалне ресурсе, наставна средства и све 
оно што омогућава богатију реализацију настав-
ног процеса (или образовно-васпитног процеса). 
Садржај школског програма је свеобухватан и у 
њему се морају наћи активности из Оквирног ак-
ционог плана за превенцију насиља у образовно-
васпитним установама. Увидом у школске про-
граме утврђено је да 47, 82% или 22 школе има 
овај документ уграђен у своје школске програме. 

Годишњи план рада
Овим документом утврђује се време, ме-

сто, начин и носиоци остваривања програма 
образовања и васпитања. Годишњи план рада 
доноси се у складу са школским календаром, 
развојним планом, предшколским, школским и 
васпитним програмом. У оквиру истраживања у 
структури годишњег плана рада установа, сагле-
давани су планови и програми: Општи глобални 
план рада за раеализацију наставне области – фи-
зичко васпитање, план рада савета родитеља, уче-
ничког парламента и тима за заштиту. 

Општи глобални план рада за реализацију 
наставе физичког васпитања садржи све органи-
зационе облике рада у часовној, ванчасовној и 
ваншколској организацији рада са оперативним 
елементима за конкретне услове и конкретну шко-
лу. План и програм ванчасовних и ваншколских 
активности, на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања, усваја наставничко веће, као 
део годишњег плана рада школе(Службени глас-
ник РС – Просветни гласник, бр. 6/09). Настав-
ничко веће само потврђује резултат рада струч-
ног већа и представља последњи корак у стручној 
верификацији планирања ове наставне области. 
Овај документ се усаглашава и на педагошком 
колегијуму. Од 46 прегледаних годишњих плано-
ва рада од школске 2010/11. године до 2012/13. го-
дине ниједан не садржи Општи глобални плана 
рада за реализацију наставе физичког васпитања. 

Савет родитеља
План заштите и Оквирни акциони план за 

спречавање насиља у образовно- васпитним уста-
новама, обавезује на укључивање родитеља у ак-
тивности превенције и заштите ученика од свих 
видова насиља. Чланом 58. Закона о основама сис-

ника физичког васпитања-реализација школских 
спортских такмичења из програмског садржаја 
и програм заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања. Посебан документ представља 
Извештај о остваривању програма заштите у 
претходној школској години, који се доставља 
школској управи сагласно Правилнику о протоко-
лу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање - (Службени глас-
ник РС, бр. 30/10). 

Обрада података 
Подаци су обрађени стандардним процеду-

рама дескриптивне статистике и представљени су 
процентуално. 

РЕЗУЛТАТИ

Развојни план
Ово је документ којим установа плани-

ра стратешки развој и који садржи приорите-
те у остваривању образовно-васпитног рада, 
план и носиоце активности, критеријуме и мери-
ла за вредновање планираних активности и дру-
га питања од значаја за развој установе. Развојни 
план је документ у коме се изражава аутономија 
и визија развоја установе. Превенција насиља, 
злостављања и занемаривања, као приоритет у 
остваривању образовно-васпитног рада, планира 
се Развојним планом и саставни је део Годишњег 
плана рада установе. Увидом у развојне плано-
ве установа утврђено је да је прописани прио-
ритет Министарства просвете- безбедност уче-
ника у образовно-васпитном систему, у својим 
развојним плановима навело 73, 92% основних 
школа или 34 школе. 

Школски програм 
Школским програмом обезбеђује се ос-

тваривање принципа, циљева и стандарда пос-
тигнућа, према потребама ученика и родитеља, 
односно старатеља, и локалне заједнице. Школ-
ски програм представља својеврсну понуду шко-
ле „конзументима услуга“, ученицима и њиховим 
родитељима, као и прилагођавање наставних про-
грама и планова донетих на националном нивоу 
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тема образовања и васпитања (Службени глас ник 
РС – Просветни гласник, бр. 72/09 и 52/11) пропи-
сано је да савет родитеља своје предлоге, питања 
и ставове упућује органу управљања, директо-
ру и стручним органима установе. Укљученост 
родитеља у школски живот доприноси и њиховој 
обавештености о образовном и социјалном напре-
тку детета, као и о тешкоћама са којима се дете су-
очава у школи. На основу увида у програме рада 
и записнике са састанака савета родитеља у про-
текле две школске године и програма за школ-
ску 2012/2013. годину, долази се до податка да ни 
један савет родитеља није разматрао или пред-
лагао мере или активности у правцу превенције 
насиља и заштите од свих видова насиља. 

Ученички парламент
Чланом 105. Закона о основама система 

образовања и васпитања, прописано је да се у 
последња два разреда основне школе и у средњој 
школи организује ученички парламент ради 
давања мишљења и предлога стручним органима, 
школском одбору, савету родитеља и директору 
о: правилима понашања у школи; мерама безбед-
ности ученика; годишњем плану рада; развојном 
плану; школском програму; начину уређења школ-
ског простора ; избору уџбеника; слободним и 
ваннаставним активностима; учешћу на спорт-
ским и другим такмичењима, о организацији свих 
манифестација ученика у школи и ван ње и о дру-
гим питањима од значаја за њихово образовање. 
Укљученост ученика у школски живот доприно-
си креирању активности у правцу најбољег ин-
тереса за њих. Оквирним акционим планом за 
спречавање насиља у образовно- васпитном си-
стему, предвиђене су активности које треба ре-
ализовати у обезбеђивању превентивне улоге 
школског спорта и спортских активности у за-
штити ученика: укључивање познатих спорти-
ста и спортских радника у спортске активности у 
установи; организовање спортских активности за 
време зимског и летњег распуста; организовање 
спортских трибина, радионица, округлих сто-
лова са циљем промовисања физичких активно-
сти као животних вредности, афирмације спорта, 
сарадње и толеранције; покретање иницијативе 
за организовање прeвентивних спортских ак-
тивности међу школама у локалној заједници; 
стављање фискултурних сала и спортских тере-
на установе на бесплатно коришћење ученици-

ма; увођење Етичког кодекса у школски спорт и 
спортске активности; увођење фер-плеј турнира 
и такмичења у школски спорт; постављање осно-
ве за традиционалну примену фер-плеја у школ-
ски спорт на принципима: “свако са сваким“ и 
“сви побеђују“. Непосредним увидом у програме 
рада и записнике са одржаних састанака ученич-
ких парламената у претходне две школске године 
и у програме рада за школску 2012/2013. годину, 
као и записника са одржаних састанака у текућој, 
закључује се да je у току школске 2010/11. године 
45, 65% или 21 школа донела Етички кодекс школ-
ског спорта и спортских такмичења. Усвојена су 
правила понашања учесника спортских приред-
би, правила понашања и навијања публике и мере 
санкционисања у случајевима кршења договоре-
них/прописаних правила. Чак је у 73, 91% или 34 
школе организован турнир у спортским играма, 
на принципима фер-плеја. Значајан проценат тур-
нира је намењен дечацима (69, 56%), док је у две 
школе организован турнир у кошарци на којима 
су наступиле девојчице. Остале активности нису 
ни планиране, нити су реализоване. Од школске 
2011/12. године активности које су реализоване 
у претходној школској години се не практикују у 
установама. 

Тим за заштиту од насиља, 
злостављања и занемаривања
Превенција насиља, злостављања и зане-

маривања, као један од приоритета у остваривању 
образовно-васпитног рада, планира се Развојним 
планом и саставни је део Годишњег плана рада 
установе. Установа има посебан тим за зашти-
ту од насиља, злостављања и занемаривања (у 
даљем тексту - тим за заштиту). У тим за заштиту, 
установа може да укључи представника родитеља 
и локалне заједнице, ученичког парламента и по 
потреби одговарајуће стручњаке (социјални рад-
ник, лекар, специјални педагог, полицајац и др.). 
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да при-
према програм заштите; информише децу и уче-
нике, запослене и родитеље о планираним ак-
тивностима и могућностима тражења подршке и 
помоћи од тима за заштиту; укључује родитеље 
у превентивне и интервентне мере и активно-
сти, као и друге задатке прописане Правилником 
о протоколу поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање (Службе-
ни гласник РС, бр. 30/10). Програм заштите сад-
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ржи превентивне активности које деца, учени-
ци, родитељи и запослени заједнички планирају, 
осмишљавају и спроводе, начине информисања 
о садржајима, мерама и активностима за зашти-
ту од насиља, злостављања и занемаривања. Ак-
тивности и мере у установи усмерене су да гра-
де сигурно и подстицајно окружење, негују ат-
мосферу сарадње, уважавања и конструктивне 
комуникације. Мере и активности треба да буду 
предузете уз учешће детета и ученика и да буду 
у складу са његовим развојним могућностима. 
Начин на који су превентивне мере и активно-
сти уграђене у свакодневни живот и рад устано-
ве кроз редовну наставу, ваннаставне активно-
сти и ваншколске активности на нивоу планова 
рада наставника, стручних већа за област предме-
та, ученичког парламента, савета родитеља, као и 
укљученост других институција, одражавају ква-
литет програма заштите. Анализом програма за-
штите од насиља 46 основних школа у протекле 
три школске године, констатује се да овај орган 
школе није разматрао, предлагао или уврстио у 
програм активности које су предвиђене Оквир-
ним акционим планом за спречавање насиља у 
васпитно-образовном систему. 

Извештај о остваривању 
програма заштите 
Резултати истраживања показују да про-

грами заштите не садрже анализу реализације 
унутаршколских и међуодељењских такмичења 
у планираним спортовима као превантивне ак-
тивности стручног већа и тима за заштиту у 
развијању, неговању и остваривању безбедног и 
подстицајног окружења у установи. План учешћа 
спортских секција у систему такмичења Саве-
за за школски спорт је виши степен укључивања 
установе у институције локалне самоупра-
ве и шире, који даје нове, шире и комплексније 
услове за развијање и остваривање безбедног 
и подстицајног окружења у духу толеранције и 
фер- плеја, и који се такође не налази у овом до-
кументу. 

ДИСКУСИЈА

Програмски садржаји физичког васпитања 
и физичко васпитање – изабрани спорт су ресурс 
сваке образовно-васпитне установе. Наставна об-
ласт, реализацијом програмског садржаја оба пред-
мета, обрађује многе активности којима се под-
стиче, развија, негује и ствара безбедно окружење 
у установи. Оквирни акциони план проширује уло-
гу школског спорта и спортских активности уче-
ника и налаже посебну одговорност која се огледа 
у томе да се реализацијом програмских садржаја 
оба предмета утиче на стварање и неговање без-
бедне и подстицајне средине у току образов-
ног процеса. Реализацијом прописаних програм-
ских садржаја, уз коришћење спортских објеката 
којима располаже школа или локална заједница, 
уз учешће у систему такмичења у организацији 
Савеза за школски спорт је прави пут и начин за 
стварање и развијање безбедног и подстицајног 
окружења. Ова одговорност је јасно препозна-
та у Одлуци о улози спорта у образовању, коју 
је Европски парламент донео у новембру 2007. 
У преамбули Одлуке посебно се указује на то да 
је физичко васпитање „једини школски предмет, 
у оквиру којег се деца припремају за здрав жи-
вот и да је оно усмерено на њихов целокупни фи-
зички и ментални развој, да се кроз њега преносе 
важне друштвене вредности као што су правич-
ност, самодисциплина, солидарност, толеранција, 
тимски дух и фер- плеј и заједно са спортом сма-
тра се једним од најважнијих оруђа у социјалној 
интеграцији“ (Хардман, 2009). 

Реформисани наставни план и програм за 
други циклус обавезног основног образовања и 
васпитања иновира циљ и задатак наставе фи-
зичког васпитања, како не би био удаљен од ре-
алних услова рада у школама и прописаног на-
ставног плана и програма. Циљ наставе физичког 
васпитања јесте да разноврсним и систематским 
моторичким активностима, повезаним са оста-
лим васпитно-образовним подручјима, доприне-
се интегралном развоју личности ученика (ког-
нитивном, афективном, моторичком), развоју мо-
торичких способности, стицању, усавршавању и 
примени моторичких умења, навика и неопход-
них теоретских знања у свакодневним и специ-
фичним условима живота и рада. Прописани оп-
шти и посебни оперативни задаци су формули-
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сани тако да покривају функције које би настава 
физичког васпитања требало да има у образовно-
васпитном систему. Да би се истакао значај наста-
ве физичког васпитања у функцији спречавања 
насиља, потребно је навести неке опште и посеб-
не оперативне задатке и њихове суштинске везе 
са стварањем безбедног и подстицајног окружења 
у школи: формирање морално-вољних квалите-
та личности; задовољавање социјалних потреба 
за потврђивањем и групним поистовећивањем; 
усвајање етичких вредности и подстицање вољних 
особина;социјализација ученика кроз изабрани 
спорт и неговање етичких вредности према учес-
ницима у такмичењима; стицање и развијање све-
сти о потреби здравља, чувања здравља и зашти-
те природе и човекове средине; усвајање етич-
ких вредности, поштовање партнера-противника, 
правила такмичења и фер- плеја. Реализацијом 
наставе физичког васпитања остварују се циљеви 
образовања који су усмерени на пун интелектуал-
ни, емоционални, социјални, морални и физички 
развој, у складу са узрастом, развојним потребама 
и интересовањем; развој и практиковање здравих 
животних стилова, свести о важности сопстве-
ног здравља и безбедности, потребе неговања и 
развоја физичких способности; развој способно-
сти комуницирања, дијалога, осећања солидарно-
сти, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и 
способности за тимски рад и неговања другарства 
и пријатељства; развој и поштовање расне, наци-
оналне, културне, језичке, верске, родне и узрас-
не равноправности, толеранције и уважавање раз-
личитости. 

Програмска концепција физичког васпи-
тања у установи заснива се на јединству часов-
них, ванчасовних и ваншколских организацио-
них облика рада, као основна претпоставка за 
остваривање циља и задатка физичког васпитања. 
Организациони облици рада кроз које се остварују 
циљеви и задаци физичког васпитања и циљеви 
образовања су: часови физичког васпитања; часо-
ви физичко васпитање – изабрани спорт; слобод-
не активности; кросеви; логоровање; зимовање; 
спортске активности значајне за друштвену сре-
дину; школска и друга такмичења; приред-
бе и друге друштвене активности школе на пла-
ну физичке културе и корективно-педагошки 
рад. У процесу планирања реализације настав-
не области, основни документ је Општи глобал-
ни план рада, који садржи све организационе об-

лике рада у часовној, ванчасовној и ваншколској 
организацији рада са оперативним елементима 
за конкретне услове у установи. План и програм 
ванчасовних и ваншколских активности се, на 
предлог стручног већа, усваја као део годишњег 
плана рада школе (Службени гласник –Просвет-
ни гласник РС, број 6/2009). Школа организује 
и спроводи спортска такмичења као интеграл-
ни део процеса физичког васпитања. Према пла-
ну стручног већа, обавезна су унутаршколска и 
међуодељенска такмичења у атлетици, гимна-
стици и најмање у једној спортској игри. Сви на-
ведени организациони облици рада не могу се 
остварити без активног и свесног учешћа учени-
ка у наставним, ваннаставним и ваншколским об-
лицима рада. Стручно веће сачињава план и про-
грам школских и спортских такмичења у систе-
му такмичења у организацији Савеза за школски 
спорт Републике Србије, и спроводи га током целе 
године, у складу са материјалним и просторним 
условима рада школе. Активности у природи су 
обавезни програм: два кроса – јесењи и пролећни, 
и зимовање, које се организује у време зимског 
распуста. Слободне активности се реализују кроз 
рад спортских секција које се формирају пре-
ма интересовању, способностима и полу учени-
ка. Спортске секције по програму и календару 
такмичења Савеза за школски спорт учествују у 
систему такмичења. 

Ради остваривања прописаних програм-
ских садржаја, прецизирана је обавеза установе 
да обезбеди све просторне и материјалне услове 
за успешно остваривање програмског садржаја 
наставе физичког васпитања. (Службени гласник 
РС – Просветни гласник, бр. 6/07). Члан 143. За-
кона о спорту (Службени гласник РС, бр. 24/2011), 
прописује да организовање школске наставе и 
ваннаставних спортских активности има прио-
ритет у погледу коришћења школских спортских 
сала и терена у односу на активности лица ван 
школе. Из напред наведеног се намеће закључак 
да је наставна област физичког васпитања ресурс 
сваке образовно-васпитне установе. Наша дуж-
ност је да спорту вратимо игру, забаву, фер-плеј, 
sportpersonship, учење и васпитање. Само та-
кав спорт ће оплеменити живот наше деце, нау-
чити их животно вредним вештинама, учинити 
их победницима, а неке од њих и правим спорт-
ским шампионима. На то нас обавезују речи на-
ших спортиста током одржавања фокус групе са 
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старим спортистима (Љ. Бачанац, Н. Петровић, 
2008). Професори физичке културе у образовно-
васпитном систему имају проширену улогу и де-
легирану посебну одговорност која се огледа у 
томе да реализацијом програмских садржаја оба 
предмета остваре постављене програмске задатке 
и циљеве образовања. 

Важно је да се кроз поступак спровођења 
школског спорта и спортских активности, струч-
но веће за физичко васпитање ефикасно инте-
грише и повеже са стручним већима и тимови-
ма унутар школе. План реализације унутарш-
колских и међуодељењских такмичења у пла-
нираним спортовима треба да постане саставни 
део програма заштите ученика, као превантив-
на активност стручног већа и тима за заштиту у 
подстицању, развијању, неговању и остваривању 
безбедног и подстицајног окружења у устано-
ви. План учешћа спортских секција у систему 
такмичења Савеза за школски спорт је виши сте-
пен укључивања установе у институције локал-
не самоуправе и шире, који даје нове, шире и 
комплексније услове за развијање и остваривање 
безбедног и подстицајног окружења у духу 
толеранције и фер- плеја. Стручно веће за физич-
ко васпитање треба да повезује и организује на-
ставне садржаје физичког васпитања и физич-
ко васпитање – изабрани спорт у целину и инте-
грише спортске активности из трећег специфич-
ног циља Оквирног акционог плана за превенцију 
насиља у образовно-васпитним установама у Оп-
шти глобални план рада и у Програм зашти-
те; повезује реализацију редовне наставе, ван-
наставних и ваншколских активности са циљем 
превентивне и заштитне улоге спорта и спорт-
ских активности у заштити ученика од насиља. 
Ангажујући ученике у спортским активностима, 
уважавајући њихове индивидуалне разлике(актер 
спортских такмичења, организатор, судија или 
навијач), подржава и подстиче ученике за приме-
ну конструктивних поступака при решавању про-
блема, кризних ситуација и конфликата у спорту; 
подстиче самопоуздање, самопоштовање и поди-
же ниво самоактивитета ученика у физичким ак-
тивностима. У осмишљавање и реализацију ових 
активности треба активно укључити и Савет 
родитеља и Ученички парламент. Школски систе-
ми све више наглашавају виталну важност бли-
ске сарадње између школе и родитеља. Родитељи 
су незаменљиви партнери у образовању деце, 

а не само купци на компетитивном тржиш-
ту. Родитељи могу да помогну наставницима да 
схвате дечје понашање и потребе и учине на-
ставу ефикаснијом. Они такође могу да допри-
несу својим различитим вештинама, које су че-
сто значајна допуна наставничких. Заузврат, шко-
ла постаје ресурсни центар за развој заједнице, 
што значи да даје свим заинтересованим стра-
нама, укључујући и родитеље, осећај власништ-
ва и покушава на флексибилан начин да одгово-
ри на њихове потребе. Оквирни акциони план за 
превенцију насиља у образовно-васпитним уста-
новама обавезује на укључивање родитеља у ак-
тивности превенције и заштите ученика од свих 
видова насиља. Родитељи се слажу да је спорт 
моћно васпитно и социјализацијско средство, али 
и да предстоји озбиљна едукативна и промотивна 
активност, како би се афирмисале позитивне вред-
ности спорта, ослободити га од свих врста непри-
мереног и насилног понашања, учинити безбед-
ном средином у којој се учи, расте, забавља, ужи-
ва, постижу успеси, формира морални карактер, 
снажи лични идентитет, постаје здрава, задовољна 
и зрела личност. Вреднујући позитивне ефекте 
спорта своје деце, родитељи су на прво место ста-
вили његов немерљив допринос формирању здра-
ве личности, могућност постизања врхунских ре-
зултата, стицање популарности и тек на крају но-
вац (Бачанац, Петровић, Манојловић, 2010). Нема 
бољег нараштаја од оног који настаје заједничким 
радом, а баш њега смо изгубили у нашим школа-
ма. Укључивање родитеља могло би да врати не-
што од тог заједништва сусретом деце, родитеља 
и наставника у школи. Укљученост родитеља у 
школски живот доприноси њиховој обавеште-
ности о образовном и социјалном напретку де-
тета, као и о тешкоћама са којима се дете суо-
чава у школи. Зато родитељи треба да узимају 
активније учешће у образовању детета, што 
би као резултат имало напредовање ученика. 
Учешће родитеља у наставним и ваннаставним 
активностима је на поражавајућем нивоу. Узрок 
томе не треба тражити у недостаку воље код 
родитеља, већ школа треба да понуди и успоста-
ви сврсиходну комуникацију. А управо Оквирни 
акциони план за превенцију насиља у образовно-
васпитним установама је карика која треба да 
оснажи неопходност успостављања двосмерне 
комуникације школе и родитеља. Посебну одго-
ворност за укључивање ученичког парламента у 
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поступак планирања наставне области физичког 
васпитања, носе наставници физичког васпитања. 
Укљученост ученика у школски живот доприноси 
активности у правцу најбољег интереса за њих. 
Осмишљавање, организација, учешће, суђење 
спортских активност од стране ученика су од 
непроцењиве и немерљиве васпитне и образов-
не вредности за њих. Програм заштите треба обо-
гатити активностима које су предвиђене Оквир-
ним акционим планом за спречавање насиља у 
васпитно-образовном систему. У програмским 
активностима има места за ученике, родитеље 
и наставнике, за заједнички сусрет у школи, са 
једним циљем: остваривање и развој безбедног и 
подстицајног окружења у образовно-васпитним 
установама чиме се остварује право сваког дете-
та да буде заштићено од свих облика насиља. 

ЗАКЉУЧАК

Мало је струка у којима лош рад може 
да уништи тако велике вредности. Програмски 
садржаји физичког васпитања и физичко вас-
питање - изабрани спорт имају снажан по-
тенцијал да обогате живот свих актера који 
су укључени у реализацију истог. По својој 
природи, физичке активности повезане су са 
уживањем, забавом, задовољством, изазовима 
и учењем вредних животних вештина. План 
реализације унутаршколских и међуодељењских 
такмичења у планираним спортовима треба да 
постане саставни део плана заштите ученика, 
као превантивна активност стручног већа и тима 
за заштиту у подстицању, развијању, неговању и 

остваривању безбедног и подстицајног окружења 
у установи. План учешћа спортских секција у 
систему такмичења Савеза за школски спорт је 
виши степен укључивања установе у институције 
локалне самоуправе и шире, који даје нове, 
шире и комплексније услове за развијање и 
остваривање безбедног и подстицајног окружења 
у духу толеранције и фер-плеја. Стручно веће за 
физичко васпитање треба да повезује и организује 
наставне садржаје физичког васпитања и 
физичко васпитање – изабрани спорт у целину 
и интегрише спортске активности из трећег 
специфичног циља Оквирног акционог плана 
за превенцију насиља у образовно-васпитним 
установама у Општи глобални план рада и у 
Програм заштите; да повезује реализацију 
редовне наставе, ваннаставних и ваншколских 
активности са циљем превентивне и заштитне 
улоге спорта и спортских активности у заштити 
ученика од насиља; ангажује ученике у спортским 
активностима, уважавајући њихо ве индивидуалне 
разлике (актер спортских такмичења, органи-
затор, судија или навијач). Осмишљавање, орга-
ни зација, учешће, суђење спорт ских активност од 
стране ученика су од непроцењиве и немерљиве 
васпитне и образовне вредности за њих. Оквирни 
акциони план за превенцију насиља у образовно-
васпитним установама обавезује на укључивање 
родитеља у активности превенције и заштите 
ученика од свих видова насиља. Ако желимо 
да изменимо струку, морамо на нов начин да 
формулишемо задатке наставника. Можда ћемо 
морати да потпуно избришемо досадашњу 
границу између ученика, наставника и родитеља, 
како би из интеракције сваког дана могли да 
нешто науче једни од других. 
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