Центар за едукацију
и превенцију социјалне
патологије Доротеј

Поштовани,

Центар за едукацију и превенцију социјалне патологије Доротеј вас позива на трибину у
оквиру пројекта ,,Сто школа за детињство без бола'', у организацији Центра за стручно
усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Трибина је намењена ученицима виших разреда основне школе и прве и друге године
средње школе, њиховим родитељима и наставницима.
Трајање трибине: 60мин
Масто одржавања: Прва техничка школа, сала за састанке
Сви учесници ће добити потврде о учешћу на трибини/предавању у трајању од 1 (једног)
сата стручног усавршавања у установи.
У периоду од 06.
трибина/предавања.
Датум
06. март 2017.
07. март 2017.
08. март 2017.

до

08.

Време
10:00 – 11:00
12:00 – 13:00
10:00 – 11:00

марта

2017.године

биће

12:00 – 13:00
14:00 – 15:00
12:00 – 13:00

реализовано

девет

14:00 – 15:00
16:00 – 17:00
14:00 – 15:00

Позивамо вас да одаберете датум и време које вам одговара и пријавите учеснике
трибине






чланове ученичког парламента и вршњачких тимова
наставнике,
стручне сараднике,
директоре,
чланове савета родитеља

Циљ је заштита деце и јачање опште безбедности, како у стварном, тако и у
виртуелном свету друштвених мрежа.

Трибина се реализује на принципу преношења исустава самих жртава, тј оних лица
која су била на мети Интернет предатора и других врста насилника. Током предавања се
не задржавамо на статистичким подацима, сувопарним бројкама и пуком теоретисању шта
би могло да им се догоди током сурфовања на Интернету и друштвеним мрежама.
Напротив. Причамо им само о ономе што се већ догодило, а управо ти примери, показало
се, изазивају и највећу пажњу самих слушалаца. Нарочито када схвате да се већина жртава
на друштвеним мрежама понашалa слично оном што ради и већина других корисника,
односно указујемо да би свако од њих и сам лако могао да се нађе на мети насилника.
Главни предавач на трибинама је Влада Арсић, новинар, писац и публициста, аутор
запажених књига која се махом баве искушењима и пошастима које вребају најмлађе. У
књизи „Лопатање ђавола“ обрадио је проблем наркоманије у Србији, роман „Изгубљене у
магли“ (Лагуна, 2012) бави се проблемом трговине људима и принудном проституцијом у
нашој земљи (роман је 2014. године адаптиран и премијерно емитован у виду радио-драме
на Другом програму Радио Београда), док се у роману „Армагедон“ осврће на проблем
педофилије и замкама које децу вребају из света виртуелних мрежа.
Управо овај последњи роман, рађен у сарадњи и уз пуну подршку Министарства
унутрашњих послова и Министарства просвете, доноси низ примера у којима су деца
физички нападнута или злоупотребљена у порнографске сврхе. Књига је заснована на
искуствима истоимене полицијске акције током које је, за непуних шест година, ухапшено
готово 160 особа који су се бавиле снимањем, прикупљањем и дистрибуцијом видео и
фото-материјала у којима су жртве управо деца.

Максималан број учесника по школи/установи је 15.
Пријаву можете извршити путем mail-а: csukg.saradnici@gmail.com или на
телефон +381 65 855 988 1 (Неда Богојевић Прековић)

С поштовањем
ЦСУ Крагујевац

