
мај 2022. 

Завршена реализација Пројекта „Твоје знање мења све“ у  одељењима 4/2, 4/3 и 5/1 

Креативни рад са ученицима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци 

„Твоје знање мења све“ је превентивни програм настао као имплементација Националне 

стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009.године. У основи 

овог приступа учења о психоактивним супстанцама је тзв. модел „Заједничко учење у 

акцији“,  кроз одржавање часова радионичарског типа, који има за циљ оснаживање деце у 

периоду када одрастају и доносе сопствене одлуке. Овај модел рада им пружа шансу да 

искажу своје мисли и жеље, да буду саслушани и да предузимају акције, чиме им се 

помаже, између осталог, и у развоју самопоштавања, при чему наставници успостављају 

границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције. 

Суштина је у томе да се деци не дају готова знања о психоактивним супстанцама, већ 

група деце истражују једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим 

размењује са осталим групама оно шта су научили о психоактивним супстанцама. 

Педагог школе је реализовала радионице у одељењу 5/1 у договору са одељењским 

старешином Сањом Бојовић. Радионице су реализоване у оквиру ЧОС-а. Са реализацијом 

је започето 22.10.2021, а завршено 4.2.2022.  

Ученици су се бавили темама: Врсте дрога (кокаин, екстази, хероин), Штетни утицаји 

психоактивних супстанци, Штетна дејства алкохола и лекова, Реци НЕ дроги, СТОП дроги 

и алкохолу. 

       

  



 

Реализација Пројекта у 4/2 и 4/3 

Учитељице одељења: Бранка Граховац, Светлана Алексић 

Учитељице које су реализовале  пројекат: Вања Захаријев, Пауновић Мира, Сунчица Мраковић, 

Бојана Трандафил и Катарина Матић 

Неке од тема којима су се ученици бавили су: Енергетска пића, Лекови, Кофеин, Алкохол, 

Никотин, Кофеин, Седативи. Ученици су на радионицама израђивали плакате, 

осмишљавали песме, текстове за глуму. 

На последњој радионици групе су се представиле кроз глуму, рецитовање, истицање 

најважнијег о теми. Урађени су снимци, од којих је сачињен филм. 

Филм групе ученика  4/2 и  филм групе ученика 4/3 ће одгледати остала одељења 4. 

разреда (4/1 и 4/4), која нису прошла кроз овај програм, како би се информисали о 

психоактивним супстанцама, стекли знања, која ће им помоћи да опрезно праве изборе 

пред изазовима којих ће бити у животу. 

            



 


