ПРИЛОГ: РЕСУРСИ
o Заштита од насиља и дискриминације
-

-

-

-

-

Видео обука о примени Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање - Видео обука о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање YouTube
„Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију
ученика који су потенцијалне жртве трговине људима“ - Публикације - Страница
2 од 5 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја (mpn.gov.rs)
Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су
потенцијалне жртве трговине људима - Finalna-verzija-liste-indikatora-zapreliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima-jun-2022..pdf (mpn.gov.rs)
Приручник ,,Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним
установама“ - Публикације - Страница 3 од 5 - Министарство просвете, науке и
технолошког развоја (mpn.gov.rs)
Национална платформа „Чувам те“ - Onlajn obuke za zaposlene (cuvamte.gov.rs)
o Образовање за демократску културу

-

Препоруке Међународне алијансе за сећање на Холокауст ИХРА
https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

-

Материјали на енглеском језику у вези са темом образовања о Холокаусту
https://www.yadvashem.org; материјал преведен у вези са Холокаустом на
српском језику https://www.yadvashem.org/education/other-languages/serbian.html
Материјали за наставнике за примену међупредметне компетенције Одговоран
однос према здрављу https://zuov.gov.rs/zdravlje
Живот у демократској породици-приручник за родитеље адолесцената узраста 15
до 19 година. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
Одрастање у демократској породици-приручник за родитеље са одељцима о
узрасту 6 - 10 и 11 – 14 година. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

-

Како до демократске културе у школамаhttps://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
Образовање за дигитално грађанство – приручник https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлајн наставу,
https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
Приручник „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску
културу” https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

o Превенција осипања ученика из образовања
-

-

Приручник за школе, Спречавање осипања ученика из образовног система,
https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
Приручник за школе са примерима из праксе, „Како подржати ученике из
осетљивих група у периоду транзиције ка средњој школи?“
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Publikacija-Kako-podrzatiucenike-iz-osetljivih-grupa-fin.pdf

o Подршка укључивању деце/ученика избеглица и
миграната/тражилаца азила у редован систем образовања и
васпитања у Републици Србији
- Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем
образовања и васпитања, https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/B-4-4STRUCNO-UPUTSTVO-migranti.pdf
- Српски као страни језик, Приручник за наставнике https://zuov.gov.rs/wpcontent/uploads/2021/11/srpski-kao-strani.pdf
- Дигитални онлајн алати као подршка ученицима за додатно учење српског
језика.https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-onlineteaching-and-learning
- Брошура са примерима наставних активности, https://remis.rs/wpcontent/uploads/2021/09/IOM-1-brosura-160x230mm5mm-ENG-PREVIEW.pdf
- Брошура са примерима ваннаставних активности, https://remis.rs/wpcontent/uploads/2021/09/IOM-2-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf
- Брошура са ученичким радовима деце миграната, https://remis.rs/wpcontent/uploads/2021/09/IOM-3-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf
- Енглеско украјински превод лифлета о образовном систему Републике Србије
file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-6-Lieflet-Sistem-obrazovanja-u-Rep.Srbiji.pdf
- Информација на енглеском језику о образовном систему Украјине и материјали као
подршка наставницима,
https://webmail.mpn.gov.rs/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=24301&part=2
- Од српског као страног језика до српског као језика окружења и образовања: Оквир
програма језичке подршке, file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-2-Jezicka-obrazovnapodrska.pdf
- Приручник за школе у реализацији стручног упутства за укључивање ученика
избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања,
file:///C:/Users/User/Downloads/Prirucnik-za-skole-u-realizaciji-Strucnog-uputstva.pdf
- Преводи образовног материјала на арапски, фарси, француски и украјиснки језик за рада са
ученицима мигрантима/тражилаца азила
https://remis.rs/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/

