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X СТРУЧНИ СКУП “ФИЦЕ СРБИЈА“ 

ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗПВАНПЈ ПБУЦИ ЗА ПРИМЕНУ 
''КОИГЕ ЖИВПТА ЗА МЛАДЕ'' (LB4Y) 

Бепград, 5. И 6. децембар 2013. 

 
Обука за примену метпдплпгије ''Коига живпта за младе'' пдржана је 5. и 6. децембра 

2013. гпдине у пквиру десетпг, јубиларнпг стручнпг скупа Удружеоа стручоака за ппдршку 
деци и ппрпдици ''ФИЦЕ Србија''. 

Обукпм је билп пбухваћенп 26 прпфесипналаца (спцијалних радника, психплпга, 
педагпга, специјалних педагпга...), кпји су ангажпвани у директнпм раду са децпм и младима у 
дпмпвима за децу и пмладину без рпдитељскпг стараоа, завпдима за васпитаое деце и 
пмладине, центрима за спцијални рад и центрима за ппрпдични смештај и усвпјеое. 

Тренинг је пдржан у прпстпру хптела ''Балашевић'' у Бепграду у услпвима кпји су били 
сасвим пдгпварајући пптребама и кпји је трајап (са евалуацијпм и ппделпм сертификата укупнп 
8 часпва). Организација скупа била је на пдличнпм нивпу. 

Обуку су спрпвеле Дејана Савић, (психплпг) и Анита Бургунд, (спцијални радник), уз 
супервизију Алме Беземер, гпшће из Хпландије, кпја је претхпдне гпдине пбучила тренере за 
рад. 

Радилп се два радна дана и тп 5. децембра ппсле ппдне и увече, и 6. децембра пре 
ппдне, кап и накпн ручка. 

Тренинг је реализпван у четири радне сесије пд пп 90 минута тпкпм кпјих је у 
пптпунпсти представљен и прпвежбан материјал ''Коиге живпта за младе'' – пет ппстпјећих 
мпдула: тепријски деп везан за бипграфску метпду и резилијенце, утицај живптних искустава 
на ппнашаое, мишљеое, псећаоа и слику п себи младих, (ппсебнп кпји пдрастају у 
институципналнпм сетингу), метпде, правила и кпнкретне технике рада са децпм у малпј групи 
тпкпм израде ''Коиге живпта''... Изузетна пажоа тпкпм пбуке ппсвећена је активнпм слушаоу, 
ппстављаоу птвпрених и затвпрених питаоа, невербалнпј кпмуникацији, сумираоу, 
рефрамираоу и даваоу фидбека, кап драгпценим техника у раду са децпм и младима са 
тешким и трауматским искуствима. 

Тпкпм пбуке кпришћене су следеће метпде: усменп излагаое, вежбе, рад у малим 
групама и парпвима, интерактивне радипнице, ППT. 

Активнпст учесника је била на вепма виспкпм нивпу. 
Тренери су пдгпвприли на сва ппстављена питаоа, а анализа евалуације гпвпри п 

тпме да је тренинг пцеоен кап изузетнп дпбар – прпсечна пцена је 9,7. 
 Обуку је ппсетила и сертификате ппделиле гпсппђица Мартине Тпбе, једна пд аутпрки 
прпграма. 
 
 ТРЕНЕРИ 
  
 Анита Бургунд 
 
 Дејана Савић 
У Бепграду, 15. децембра 2013. 
 
Прилпг: 
прпграм пбуке 
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ПБУКА ЗА ПРИМЕНУ МЕТПДПЛПГИЈЕ ’’Коиге живпта’’ 

(ЛБ4Y)  

Хптел ‘’Балашевић’’ Бепград, 5. и 6.децембар 2013. 

ПРПГРАМ ПБУКЕ 

Четвртак, 5. 12. 2013. 

1600 – 1630    Регистрација учесника, кафа, псвежеое 

1630 – 1800   ПРВА  СЕСИЈА 

    Увод  

    Представљаое тренера  

    Заштп смп се скупили:  

Представљаое КЊИГЕ ЖИВОТА  

    Представљање (тренери, учесници)  

Теоријски инпут 

Бипграфска метпда и резилијентнпст  

    МПДУЛ I 

    ’’Мој живот до сада’’ 

    Рад у малпј групи     

    Извештаваое пп групама  

    Интеграција    

1800 – 1815  –   Пауза  

1815 – 1945  –   ДРУГА  СЕСИЈА 

    Увпдна вежба  

    МПДУЛИ II и III 

Мпја шкпла/Мпја креативнпст 

Живптиое/Мпја ппрпдица/Мпја Мрежа 
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    Пантпмима  

    Дискусија  

    Рад у малпј групи     

Извештаваое пп групама  

    Интеграција 5’ 

2000     Вечера  

Петак, 6.12.2013. 

900 – 1030    ТРЕЋА  СЕСИЈА 

    Увпдна вежба  

    МПДУЛИ III и IV 

    Живптиое/Мпја ппрпдица/Мпја Мрежа 

    Мпје дубпке мисли/Мпја блага 

’’Браин стпрминг’’    

     (дискусија)      

    Рад у малпј групи  

    Извештаваое пп групама  

    Интеграција  

    Вежба из Приручника пп избпру  

1030 – 1045     Пауза  

1045 – 1215     ЧЕТВРТА  СЕСИЈА 

    МПДУЛ V 

    Мпје местп станпваоа/Мпја Кућа/Мпја будућнпст 

    Увпдна вежба  

    Извештаваое п вежби  

 

    Вежба     
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    Рад у малпј групи  

    Извештаваое пп групама  

    Интеграција  

    Питаоа и пдгпвпри – завршне преппруке тренера  

    Завршна вежба   

1215 – 1245  –   Евалуација  

Пппуоаваое евалуаципних листпва 

    Завршни круг – завршетак тренинга 

Дпгпвпр п кпнкретнпм раду, ппдела материјала, начин 

кпмуникације са тренерима 

Ппдела Сертификата 

1300 –     Ручак 

     

    Завршетак пбуке и пдлазак учесника 

 
 
 


