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Управљање стресом деце миграната у школи

Снежана Вуковић1

Одсек за људска и мањинска права у образовању, Министарство просвете,  
науке и технолошког развоја, Београд, Србија

           Полазећи од основних теоријских сазнања о стресу, у раду се приказују неке технике 
и начини препознавања стреса ученика миграната, компетенције које су потребне 

наставницима да би радили са децом која се налазе у стању стреса који мигрантска ситуација 
доноси, те неке стратегије, технике, активности које треба реализовати у процесу управљања 
стресом ученика миграната у систему образовања. Посебан нагласак стављен је на различите 
облике подршке школама које је развило Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. У том контексту приказани су: Стручно упутство за укључивање ученика 
избеглица у систем образовања и васпитања, Програм обуке за смањење стреса у ситуацији 
миграција применом овог упутства и неки резултати евалуације овог програма. Полазећи од тога 
наглашен је значај подршке раду са децом мигрантима које систем образовања треба да обезбеди 
школама и мапиране су неке будуће активности које би томе могле да допринесу. 

              стрес, ученици, родитељи, мигранти, план подршке ученику. 

Увод

Рад је настао као жеља и потреба да се подрже управљање и умањење стреса 
деце миграната у школи. У складу са тим, приказује се теоријско сагледавање пој-
ма стреса, као и различити извори стреса код деце миграната. Полазећи од сазнања 
стечених у вишегодишњем проучавању стреса у образовању, као и искуства у раду 
са децом мигрантима и покушајима пружања подршке школама за рад са том децом, 
у раду се разматрају начини превладавања стреса деце миграната приказом стра-
тегија, техника, активности које треба реализовати у процесу управљања стресом 
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ученика миграната ка њиховој што бољој интеграцији у систем образовања. Подрш-
ка деци мигрантима у образовном систему и евалуација обуке запослених предста-
вљени су у раду, како би се донели одређени закључци који могу да унапреде рад са 
децом мигрантима који су укључени у образовни систем. 

Теоријско сагледавање појма стрес

Модел Лазаруса и Фолкмана (Lazarus & Folkman, 1987, према: Berjot & Gillet, 
2011) као трансакциони модел стреса и његовог превазилажења, данас је најчешће 
коришћен у истраживањима различитих области стреса. Поменути модел објашња-
ва стрес као психолошки посебан однос између особе и окружења у коме особа опа-
жа ситуацију која захтева напор који превазилази њене снаге и ресурсе за решавање 
проблема и може бити подстицајан за индивидуу. Уколико особа нема довољно ка-
пацитета, усвојених стратегија, техника и вештина управљања стресом, стрес ће се 
континуирано повећавати. Стога ће, према Лумбану, рано препознавање симптома 
стреса умањити негативне последице стреса (Lumban, 2016). Стрес је, како је дефи-
нисао Ханс Сели „неспецифична физиолошка реакција, одговор организма на било 
који захтев који му се поставља“ (Selye, 1956, према: Vuković, 2017), посебно на захте-
ве који превазилазе снаге индивидуе и ресурсе у окружењу које је она у стању или 
прилици да користи.

У литератури се наводи да одређени интензитет стреса, који није угрожавајући, 
може бити подстицајан за индивидуу, баш како Његош пише у спеву „Горски вијенац“: 
„Удар нађе искру у камену, без њега би у кам очајала.“ Његошева мисао нам указује 
на то да се снаге и квалитети развијају када се користе, а кризна ситуација ангажује и 
развија снаге и квалитете који би, да није изазова, остали скривени. Непримећена би 
остала прикривена снага особе. 

У оквиру теорије изазова Волин и Волин (Volin i Volin, 1993, према: Stanimirović 
i Rajović, 2006) у области потреба за подршком, ситуација тешкоће третира се као 
изазов који индивидуи омогућава да открије до тада себи непознате потенцијале, да 
се, самооткривањем, стрес превазиђе и доведе до актуализације потенцијала који су 
скривени.

Психолог Сели (Selye, 1956, према: Vuković, 2017), такође, разликује два обли-
ка стреса: еустрес – који је конструктиван и стимулативан (заљубљеност, успех на 
такмичењима итд.) и стрес са дистресом – који доводи до морфофункционалне де-
зорганизације. Неке студије указују на то да очекиваност или изненадност догађаја 
могу да умање или да увећају стрес. Различити интервентни програми, посебно они 
намењени деци, уводе фактор антиципације и припрему за стресни догађај, како би 
се умањили негативни ефекти.

Симптоми стреса код деце и начини превладавања 

Симптоми стреса код детета могу бити физичког карактера, односно испоља-
вају се у мишићној тензији, честим главобољама, стомачним тегобама, али и когни-
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тивним које се огледају у дисторзији пажње, губитку концентрације. Када се појаве 
емоционални симптоми препознаје се нервоза праћена љутњом и раздражљивошћу, 
осећање туге и усамљености, западање у апатију, губитак интересовања за ствари 
које су дете раније радовале, ређе дружење са децом и вршњацима, промена успе-
ха у школи, стална страховања, умањено самопоштовање, осећање инфериорности, 
потешкоће у доношењу одлука, прекомерна или недовољна физичка активност, из-
бегавање других или претерана наметљивост.

Превладавање стреса представља понашање посредством чега особа реагује 
на специфичне спољашње или унутрашње захтеве који се постављају пред поје-
динца. Према класификацији Лазаруса и Фолкмана (Lazarus & Folkman, 1987, према: 
Krnjajić, 2006) постоје две основне стратегије превладавања:

•  превладавање усмерено на проблем које представља напор да се препозна, 
модификује или елиминише утицај неког стресора;

•  превладавање усмерено на емоције које представља напор да се регулише 
емоционално стање које је у вези са стресом или је резултат дејства стресора.

Будући да је породица кључна за социјални и емоционални живот особе, тако 
јесте и главни извор за решавање проблема. Стрес који се доживљава изван породице, 
проживљава се у породици јер породица посредује у процесу доживљавања стреса. 
У породици појединац налази снаге за суочавање са стресом јачањем једних механи-
зама и слабљењем неких других. Породични односи за појединца могу бити стресни 
начином како су уређени, променама које наступају у породици, особинама појединих 
чланова, начином изражавања осећања, односно њиховом комуникацијом. 

Системски приступ породици сагледава породицу као систем који чине субсис-
теми који су у интеракцији и поседују механизам повратне спреге. Матејевић и То-
доровић наглашавају закључке Минућина у којима појединац, осим што може унети 
сопствени стрес у систем, одговара на стресове чији је извор у другим деловима по-
родичног система (Matejević i Todorović, 2012). Разумевање баланса између посвеће-
ности породици и простора за индивидуални развој, као и баланса између стабил-
ности и промене, значајно је за разумевање функционалности породице (Matejević 
i Todorović, 2012). Зато се дешавају ситуације преношења стреса родитеља на дете, а 
пошто су снаге породичног система ограничене и некада је и систем у целини изло-
жен стресу, школа, као други систем има и ту улогу. 

У овом раду бавимо се дистресом у коме се налазе ученици мигранти који су у 
ситуацији дуготрајног стреса, а дуготрајним стресором сматрају се рат, болест, избег-
лиштво и друге стресне ситуације. Последице стреса зависе од времена изложено-
сти стресору, то јест догађају који захтева снаге и напор изван капацитета индивидуе 
у датом контексту. 

Стрес деце миграната

У зависности од времена трајања излагања стресору зависе и ефекти стреса. 
Дуготрајни стрес укрштен са узроцима стреса деце и родитеља у избеглиштву говоре 
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у прилог чињеници да се деца у колективним и азилним центрима носе са огромним 
количинама дуготрајног, интензивног индивидуалног, породичног и колективног 
стреса који има и кумулативни ефекат. У заштити права раздвојене деце без роди-
тељске пратње у Србији, као и деце са родитељском пратњом у колективним центри-
ма, потребно је повећати позорност на право на заштиту здравља деце, а посебно на 
заштиту менталног здравља од последица стреса. 

Ситуација избеглиштва и миграција оптерећена је вишеструким дејством неко-
лико симултаних траума. Миграцији која је сама по себи стресна ситуација претходи 
ратна траума која обилује страхом за сопствени живот и животе чланова породице, 
при чему принудну миграцију често прати и траума великог материјалног губитка. 
Дете које је у ситуацији колективног смештаја, са родитељима или само, у дужем вре-
менском трајању у ситуацији миграције и путовања, без познавања језика средине 
посебно је изложено унутрашњим стресорима. 

Породице миграната, а међу њима и деца, остављају за собом свој дом, сигур-
ност коју детету пружају његова соба, радни сто и играчке, пријатеље са којима су 
проводили време у детињству, породичне ритуале, а у великом броју случајева деца 
се и раздвајају од родитеља. Некада се раздвајање дешава пре миграције, због ди-
ректних ратних дејстава, а некада због потребе да деца иду пре родитеља који остају 
да би покушали да обезбеде имовину, али и због чињенице да су многи изгубили 
родитеље који су страдали пре поласка на пут или током вишемесечног путовања. 
За неку децу је то и вишегодишње путовање у току кога она остају ускраћена али и 
нагло сазревају (Priručnik za škole u realizaciji Stručnog uputstva za uključivanje učenika 
izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, 2017).

Различити интервентни програми, посебно намењени деци, уводе фактор анти-
ципације и припреме за стресни догађај, како би се умањиле последице стреса деце 
која нису у ситуацији избеглиштва и миграције. За стресове који су у вези са мигра-
цијом, децу није било могуће припремити. Колико је то опасно указивали су резулта-
ти ранијих испитивања са децом из избегличких центара бивше СФРЈ који говоре да 
деца избеглице показују знатно више страхова, депресивности и неуротицизма од 
деце староседелаца, као и да деца избеглице која су смештена у избегличким кампо-
вима показују од све три групе најизраженије присуство психопатолошких каракте-
ристика (Biro, Stanić, Ðurović, Majstorović i Petroska-Beška, 1995). Једно од претходних 
истраживања указује на то да група деце избеглица показује и знатно већу склоност 
интроверзији и екстерном локусу контроле, што само потврђује негативни допринос 
колективног смештаја процесу социјализације и адаптације. 

Начини превладавања стреса ученика миграната  
у систему образовања

 Начини превладавања представљају стратегије, технике, активности које тре-
ба реализовати у процесу управљања стресом ученика миграната у систему обра-
зовања. Важан фактор у избору стратегије превладавања јесте узраст детета, пер-
цепција стресног догађаја, а изрека да је светло у очима посматрача указује на то да 
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стрес постоји уколико је стресор опажен у простору спољашње или унутрашње кон-
троле (Vuković, 2015). Свака стратегија превладавања представља избор који зависи 
од контекстуалних фактора, односно степена у коме се може контролисати стресна 
ситуација. Важно је разликовати стресоре који се могу контролисати од стресора 
који се не могу контролисати (Krnjajić, 2006). У складу са тим, иста ауторка указује 
на то да контролабна ситуација дозвољава управљање стратегијом приближавања, 
док неконтролабна ситуација може бити најефикасније контролисана стратегијом 
избегавања проблема. Поменута стратегија избегавања која представља често ког-
нитивне форме дистракције (нпр. скретање мисли), може бити једино ефикасна 
тактика превладавања у ситуацијама које се не могу контролисати, а ситуација ми-
грација у којој се дете налази јесте неконтролабна ситуација. И поред тога што ефи-
касно превладавање неконтролабних стресних ситуација подразумева „удаљавање“ 
од непријатних стресора усмеравањем на инкомпатибилне мисли и активности, ова 
стратегија је тешко применљива за децу раног узраста, према Алтшулер и Раблу 
(Altshuler & Ruble, 1989, према: Krnjajić, 2006). Деца разумеју логику дистракције као 
начин промене емоција и промене која произлази из саме ситуације, па су се као 
најефикасније показале стратегије које омогућавају деци да у потпуности искључе 
стресне информације из свести. Истраживања дечијих концепција емоција сугеришу 
да мала деца имају тешкоће у примени когнитивне дистракције у превладавању не-
контролабних стресних ситуација. Стратегије превладавања које деца и адолесценти 
најчешће примењују јесу: тражење социјалне подршке, подршка блиских особа (ро-
дитеља, наставника или вршњака), усмереност на решавање проблема, редукција 
тензије и избегавање, рекреација и друге стратегије (Altshuler & Ruble, 1989, према: 
Krnjajić, 2006).

У складу са системским сагледавањем породице као и баланса између ста-
билности и промене, а које је веома важно за разумевање функционалности поро-
дице, као и препознате ситуације преношења стреса родитеља на дете (Matejević i 
Todorović, 2012), образовно-васпитне установе треба да примењују превентивне 
програме у сарадњи са родитељима. Будући да Гринбергови скрећу пажњу на то да 
миграција може бити кумулативна траума и траума услед сталне напетости чије ма-
нифестације нису одмах видљиве али јесу дугорочне и дубоке последице (Grinberg 
& Grinberg, 1989), напомињући и да деца мигранти јесу способнија од одраслих да 
усвоје нови језик и културолошка правила, што треба да буде олакшавајући фактор 
у управљању стресом деце миграната. Кад наставник трага за начинима превлада-
вања стреса стратегијом усмеравања на решавање проблема, он може да користи 
когнитивне активности развијања пажње, које би требало да неутралишу последице 
стреса, као што су рекреативне активности, излети, когнитивна активност усмерена 
на измену дететове перцепције стресног догађаја применом хумора, а може да ко-
ристи и категорију когнитивних активности које подразумевају примену поступака 
који мењају интеракцију између детета и извора стреса, како би дете сагледало шта 
је добро у тој ситуацији.

Према стимулативном моделу стреса, за разумевање стреса јесу кључне про-
мене у спољашњој средини, а перцепција стреса деце може бити умањена укљу-
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чивањем у нову средину (Lumban, 2016). Према мишљењу Лазаруса, индивидуалне 
разлике у реаговању на стрес могуће је објаснити различитом когнитивном проце-
ном угрожавајуће/стресне ситуације, то јест когнитивном проценом претње која је 
садржана у таквој ситуацији. Зато је важно како околина реагује на понашање деце 
(Lazarus, 1984). Важно је препознати разлоге неадекватног понашања детета или емо-
ционалне тензије, како би се детету омогућило препознавање искустава и њихову 
интеграцију. Стресна искуства деце могу да утичу на њихово здравље и након разре-
шења стресне ситуације. 

У том процесу значајну улогу могу имати и рутине. Рутине омогућују одраслима 
и деци осећај сигурности и предвидљивости, те могу допринети развоју деце, као и 
њиховој способности да уче и да добро функционишу у школи. Специфично за децу 
мигранте јесте то да се њихове рутине разликују од рутина друге деце због начина 
живота у прихватним, односно колективним центрима, где нема могућности изола-
ције породице која штити своје чланове породичним ритуалима и рутином. Подршка 
родитеља деци је у тој ситуацији дискутабилна због стреса у коме се и родитељи 
налазе. У таквој ситуацији школске рутине постају још значајније.

Школа може бити извор прилично разноврсних и ефикасних ресурса за прева-
зилажење стреса – инклузивна култура, добра атмосфера у одељењу, наставник који 
уважава дете како би оно стекло самопоуздање, како би се укључило и напредова-
ло у учењу. Стаб указује на то да практичнa применa инклузивног образовања, осим 
ставова и уверења да сва деца могу да уче и да имају право на образовање у хетеро-
геним групама са својим вршњацима, детерминише и став да школа јесте одговорна 
за уважавање образовних и психолошких потреба свих ученика и да се у школи мора 
осигурати неопходна подршка и помоћ ученицима у учењу и развоју (Stubss, 2002, 
према: Hebib, Antonijević i Ratković, 2019). Процес инклузије у образовању односи се 
на партиципацију и постигнуће свих ученика или група ученика који могу бити у ри-
зику од маргинализације, искључивања или школског неуспеха. Процес подразумева 
прилагођавање начина комуникације специфичностима ученика, као и индивидуа-
лизацију и диференцијацију наставе ради усклађивања програмских захтева са обра-
зовним и психолошким потребама деце миграната. Искуство аутора рада потврђује 
да наставници умањују иницијални когнитивни притисак и омогућавају да се ученици 
осећају опуштено у учионици и школи, коришћењем невербалних порука прихватања: 
фацијалном експресијом (осмехом), мимиком одобравања, додиром подршке. Кори-
стећи неколико речи језика које дете разуме, они, такође, могу да се ослоне на по-
стојеће когнитивне капацитете детета и да покажу да су деца добродошла. Осим тога, 
индивидуализација наставе захтева креирање индивидуалног плана подршке.

Услед кумулативног стреса и могућности афективног преливања са роди-
тељског на стрес детета, ваннаставне активности треба да садрже компоненту укљу-
чивања родитеља ученика миграната. Психолошко-педагошки рад са родитељима 
усмерен на унапређивање родитељских компетенција у области превенције соп-
ственог стреса, али и стреса детета, мора бити део програма подршке ученицима 
мигрантима. Белски указује на то (Belsky, 1990) да када постоји контекстуална под-
ршка, онда је родитељско функционисање најбоље. Зато треба научити родитеље да 
користе стратегије превладавања стреса које су усмерене директно на проблем и 
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које представљају улагање напора да се препозна, модификује или елиминише ути-
цај неког стресора, али и како да користе и превладавање усмерено на емоције. 

Прекомерно наглашавање успеха у школи од родитеља, као и ослањање ис-
кључиво на систем награда и казни могу довести до негативних ефеката и повећати 
стрес детета. Породична резилијентност, такође, омогућава породици да се фокуси-
ра на реалне циљеве, чак и у проблематичним ситуацијама. Резилијентност је слична 
породичној регенеративној снази због које деца која се налазе у колективним цен-
трима са другим члановима своје породице имају већу шансу за позитивне исходе од 
деце без родитељске пратње. Зато је потребна посебна осетљивост образовно-вас-
питних установа према деци без родитељске пратње, чији су старатељи представни-
ци центара за социјални рад са којима је потребна интензивна сарадња. Резилијент-
ност породице у ситуацији кумулативног стреса штити дете, а интеракција детета 
са спољним светом одласком деце у школу помаже тој деци да савладају негативне 
стресове, односно дистрес. Бити резилијентан не значи да особа не доживљава теш-
коће или дистрес, већ значи да та особа јесте способна да се издигне изнад стресног 
догађаја (Ginsburg & Jablow, 2011). 

Потребна је примена емоционалне едукације у школи како би се дете научило 
принципима емоционалне контроле у нормалним развојним кризама, али и кризним 
проблем ситуацијама. Подршка детету да разуме, прихвати и интегрише трауматско 
искуство је веома важна и школа може играти значајну улогу у томе. Дете треба да 
научи како да живи најбоље што може у ситуацији коју не може значајно променити, 
затим како да промени оне аспекте ситуације на које оно може утицати, а које до 
сада или није покушавало да мења или су покушаји били непродуктивни. Зато су по-
требна нова знања и нове вештине, осећања и понашања, али и технике учења треба 
прилагодити узрасту и емоционалном стању детета (Vuković, 2005). 

Индивидуалне стратегије превладавања стреса могу ублажити утицај стресора 
на индивидуално функционисање, а да се особе разликују према поседовању инфор-
мације које су релевантне за разумевање стресних догађаја. Важно је разликовати 
стресоре који се могу контролисати од оних који се не могу контролисати. Страте-
гије превладавања које деца и адолесценти иначе најчешће примењују јесу: тражење 
социјалне подршке, подршка блиских особа (родитеља, наставника или вршњака), 
усмереност на решавање проблема, редукција тензије и избегавање стрес ситуација, 
рекреација и друге технике (Vuković, 2017).

Стратегије савладавања стреса се могу комбиновати. У разговору са дететом 
одрасли могу користити комбинацију свих наведених, али и појединачних техника 
које наставник има у свом искуству, како би се постигли што бољи резултати. Технике 
у учионици могу се комбиновати са техникама емоционалне едукације и ваннастав-
ним ситуацијама. Зато је веома важно да школа и наставници препознају активнос-
ти којима ће утицати на умањење стреса нових ученика из колективних прихватних 
центара и да успоставе однос поверења са њима и њиховим родитељима. Посете 
управе школе прихватним центрима треба да су обавезне, како би сензибилисале 
родитеље и ученике за прихватање и учешће у школском животу.

Школе као место за стицање различитих вештина би требало да омогуће деци 
задовољење потребе за интеракцијом, комуникацијом са вршњацима, успоста-
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вљање социјалне мреже. Управо развијањем социјалних вештина дете, а посебно 
дете из мигрантске популације, проналази своје место у заједници. У школи се стичу 
друштвене улоге које су веома важне за идентитет детета, а улога ученика предста-
вља позитивну улогу. Дете мигрант тражи своју улогу, јер оно није само мигрант; оно 
је дете својих родитеља, са одређеним културолошким али и индивидуалним карак-
теристикама које га издвајају из конструкта који подрзумева термин мигрант. Улога 
психолошко-педагошке службе и вршњачке едукације у школи јесте значајна због 
развијања социјалних вештина и зато што омогућује да дете научи како да контроли-
ше своје емоционалне реакције и затражи помоћ или охрабрење.

За стицање самопоштовања детета важне су границе и правила које породица 
и школа постављају. Границе чине наш живот предвидивим и сигурним. Школа, при-
меном правила која су свима доступна и транспарентна, поставља ученицима грани-
це у понашању. Одсуство правила сматра се занемаривањем детета, одосно ученика 
што детету шаље поруку да родитељу и/или наставнику није стало до њега. Зато су 
обавезе и школска правила потребни у животу сваког детета, а тиме и деце миграна-
та и избеглица. За школски систем јесте важно да открије који су и какви расположи-
ви ресурси у породици, школи, социјалном окружењу, односно да ли постоји неко 
у социјалном окружењу са ким би дете могло да се осети прихваћеним и вољеним. 

Премда, у складу са стандардима компетенција наставника, наставник треба да 
зна и разуме физичке, емоционалне, социјалне и културне разлике међу ученицима, 
као и да познаје и разуме психички, емоционални и социјални развој ученика, уме да 
пружи подршку и креира наставу која одговара индивидуалним потребама ученика 
(Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja , 2011), 
запослени у систему образовања често не препознају са каквим бременом је дете 
дошло у школу – шта му се догодило током ноћи, шта су дететова дугорочна искуства 
миграција, шта за њих значи неизвесност наставка путовања, шта су његове најваж-
није потребе и како на њих одговорити образовањем. С друге стране, наставници 
некада имају потребу да због стреса детета и непознавања дететових капацитета, 
користе у дужем временском периоду сувише једноставну форму комуникације, од-
носно захтевају мање но што дете зна и може. Тиме се не постиже напредак и дете 
може остати у стресу мислећи да не може да има постигнуће и напредак у учењу. За 
процес развијања компетенција наставника потребних за рад у оваквом контексту, 
значајна је системска подршка наставницима и стручним сарадницима. 

Подршка школама за рад са децом мигрантима  
– случај образовног система у Србији

Подаци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приказани на 
званичном сајту, показују да је 95 % деце миграната школског узраста, која су на 
смештају у прихватним и азилним центрима, укључено у формални систем обра-
зовања. Утицај система образовања и васпитања је веома важан за ту децу и пред-
ставља уплив неке друге реалности у дечије животе, који потенцијално умањује 
стрес избеглиштва, а може да амортизује последице кумулативног стреса и повећа 

Снежана Вуковић • Управљање стресом деце миграната у школи



247

Настава и васпитање, 2021, 70(2), 239-253

снаге детета за превладавање стреса и адаптацију. Из тог разлога, 2017. године, Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије настојало је да 
пружи подршку школама за рад са децом мигрантима доносећи Стручно упутство за 
укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања 
(Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i 
vaspitanja, 2017), а касније и Приручником за школе и програм обуке за запослене у 
школама у реализацији тог упутства (Priručnik za škole u realizaciji Stručnog uputstva 
za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, 2017).

Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у сис-
тем образовања и васпитања. Упутством се препознаје ситуација хроничног стреса 
деце миграната и предвиђа да школски тим донесе План подршке ученицима миг-
рантима на нивоу школе и План подршке ученику. Према подацима на званичном 
сајту МПНТР-а припремљено је у школама 2.500 планова подршке за ученике миг-
ранте и 150 планова подршке на нивоу школе. 

План подршке на ниво у школе. Стручним упутством је предвиђено да План по-
дршке на нивоу школе садржи препоручене мере и активности у вези са: 

•  периодом адаптације – мере подршке и организацију образовног и васпитног 
рада у периоду од две недеље до два месеца (индивидуално) за интензивно учење 
језика средине, мере за превладавање стреса, прилагођену и допунску наставу

•  укључивањем у редовну наставу уз индивидуализацију и диференцијацију

•  укључивањем у ваннаставне активности и вршњачку подршку

•  планским укључивањем породице/старатеља

•  сарадњом са центром за социјални рад

•  сарадњом са невладиним организацијама које раде у неформалном образовању, 
ради остваривања синергијских ефеката подршке која се примењује у прихватним 
центрима

•  праћењем напредовања ученика.

План подршке ученику. Према Стручном упутству предвиђено је да План подрш-
ке ученику одреди шта за дете представља зону наредног развоја. У индивидуалном 
плану подршке анализира се живот сваког детета, капацитети, породично окружење 
и утицај породичних односа на ментално здравље и целокупни развој детета. Тако се 
ствара однос професионалац – родитељ/старатељ/хранитељ. У складу са Стручним 
упутством, План подршке ученику подразумева :

•  програм адаптације и превладавања стреса

•  програм интензивног учења језика средине у складу са методологијом убрзаног 
савладавања програма српског језика, као страног језика, на допунским часовима 

•  програм садржаја рада у редовној настави и ваннаставним активностима које шко-
ла реализује са учеником
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•  индивидуализацију наставних активности кроз прилагођавање распореда по-
хађања наставе, дидактичког материјала, метода и начина рада

•  укључивање у ваннаставне активности уз вршњачку подршку.

У овом документу наглашен је програм адаптације и превладавања стреса јер 
психосоцијална добробит представља стање укупног здравља појединца и укључује 
физичку, когнитивну, емоционалну, социјалну и духовну страну наше личности. 

Обуке за запослене у школама. Неке стратегије превладавања стреса подразу-
мевају по неколико специфичних акција или поступака, а План подршке на нивоу 
школе и План подршке ученику представљају веома добру основу за интервенцију 
у том правцу. Насупрот томе, да би наставници могли да креирају и реализују те пла-
нове, потребне су посебне комптенције. Због процене да сазнања која наставници 
имају о стресу ученика, родитеља и техникама управљања стресом нису довољна 
за рад са ученицима мигрантима који се налазе у ситуацији кумулативног стреса у 
коме се ситуација хроничног стреса удружује са развојним стресовима и могућим 
акцидентним стресовима, организовани су програми обуке.

У току 2018. и 2019. године, Министарство је реализовало МАДАД 2 пројекат ,,ЕУ 
подршка Србији у управљању миграцијама“, ради унапређивања капацитета образов-
них институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици 
Србији и њиме је реализовано унапређивање стручних компетенција за 1.390 настав-
ника и стручних сарадника у три модуларне обуке, а 51 основна и средња школа је 
добила средства за прихват и образовање ученика миграната доделом грантова.

У последње две године Министарство је, такође, учествовало у реализацији про-
грама Специјалне мере за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефи-
касном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима пројектом који 
реализују Европска комисија и МПНТР под називом „Подршка систему управљања 
миграцијама у Србији – Побољшање капацитета за прихват, унапређење услуга заш-
тите и приступа образовању“. Једна од реализованих обука у пројекту јесте ,,Смањење 
стреса у ситуацији миграција кроз примену Стручног упутства за укључивање учени-
ка избеглица у систем образовања и васпитања“ који се односи на стрес, трауматска 
искуства ученика миграната и карактеристике образовних система из земаља из 
којих долазе. Обука је реализована као обука на даљину у сарадњи са Заводом за 
унапређивање образовања и васпитања. ,,Програм обуке за смањење стреса у ситу-
ацији миграција кроз примену Стручног упутства за укључивање ученика избеглица у 
систем образовања и васпитања“, представља подршку обезбеђивању приступа ква-
литетном образовању деци и ученицима избеглицама и тражиоцима азила са акцен-
том на умањење стреса деце, ученика и запослених у установама, путем унапређи-
вања капацитета образовних установа. Обука је реализована у периоду од 1. до 30. 
октобара 2020. године као тромодуларни он-лајн курс. Обука је била модерирана, a 
20 модератора је реализовало обуку 1.276 учесника распоређених у 30 група. Циљ 
је да се тим програмом обуке унапреде компетенције запослених у предшколским 
установама, основним и средњим школама за смањење стреса у ситуацији миграција 
применом Стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања 
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и васпитања и социјалну и образовну инклузију (Stručno uputstvo..., 2017). Садржај 
обуке је обухватао релевантне информације, теоријска и практична знања и упутства 
за њихову примену у пракси, а бавио се темама које се односе на интеркултуралност, 
препознавање стереотипа и предрасуда; на симптоме стреса код деце; стратегије за 
наставнике/васпитаче; побољшање Плана подршке ученику у односу на психосо-
цијалну добробит и резилијентност дететa; стрес наставника/васпитача. 

Анкетирање наставниика. По завршетку он-лајн обуке, учесници су добровољ-
но и анонимно попунили евалуациони упитник. На упитник је одговорило укупно 
1.049 учесника обуке што је 82,2 % укупног броја учесника на обуци. На тај начин, 
прикупљени су подаци не само о мишљењу полазника о квалитету саме обуке, већ 
и неки подаци који говоре о њиховим искуствима у раду са децом мигрантима. Ос-
врнућемо се само на неке од њих које су релевантне из перспективе подршке коју је 
потребно обезбедити школама. 

Број учесника који су учествовали у обуци, њихова спремност да одговоре на 
упитник, као и сами одговори дозвољавају индиректни закључак да наставници и 
васпитачи препознају стрес деце која су у ситуацији миграција, увиђају значај подрш-
ке коју школа може да пружи, као и потребу различитих видова подршке деци мигра-
ната. Истовремено, већина полазника који су одговорили на упитник препознају да 
су теме које се односе на стрес ученика и сопствени стрес у раду са децом миграната 
теме релевантне из перспективе њиховог искуства. 

Будући да ово евалуативно истраживање није предузето у циљу селектовања 
појединачних тешкоћа наставника у сусретању са симптомима стреса деце миграна-
та, повратне информације које су модератори обука добили указују на то да су учес-
ници током обуке на форумима и интеракцијом наводили на то да је процес адапта-
ције деце отежан због непознавања језика и културолошких разлика, али да деца/
ученици реагују на интеграцијске активности вршњачком подршком, затим на укљу-
чивање у ваннаставне активости, при чему је подршка наставника која је често изра-
жена фацијалном експресијом, нежни додир и одобравање, представљала најчешће 
начине комуникације које су користили. Од наставника се, такође, могло сазнати о 
неким поступцима у раду са децом миграната које користе ради превазилажења 
језичких баријера са којима се суочавају ученици мигранти, на пример: образовне 
садржаје повезују са сликама, гестовима, показивањем да би деца имала више мо-
гућности изражавања, а не само вербалним путем; понављају инструкције више пута 
користећи више канала комуникације; посебно наглашавају поједине речи ради раз-
умевања; мање познате речи стављају на крај реченице и постепено уводе нове речи 
и компликованије језичке/реченичке конструкције, као и нове образовне садржаје; 
не указују директно на језичке грешке које дете прави, већ изговарају тачан одговор .

Закључак, даља очекивања и наредни кораци

Сумирајући теоријска сазнања и искуства стечена током обуке са наставницима 
из наше средине који имају искуство рада са децом мигрантима, може се констатова-
ти да је утицај система образовања и васпитања веома важан за процес управљања 
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и умањења стреса деце и ученика миграната. Уплив нове школске реалности у дечије 
животе може да умањи стрес избеглиштва, да амортизује последице кумулативног 
стреса и повећа снаге детета за превладавање стреса и за адаптацију. У квалитетним 
програмима, дете и његова добробит су на првом месту, како би ученици мигранти 
били заштићени од последица доживљених траума. Деца морају имати и слободу да 
активно учествују, истражују, да се слободно развијају и граде свој лични идентитет и 
осећање припадања заједници у којој се тренутно налазе, али стручни сарадници и 
наставници у школи треба да користе стратегије и технике управљања стресом, како 
би подржали правилан развој детета мигранта. Зато су у раду приказане неке техни-
ке и стратегије управљања стресом које су на располагању стручним сарадницима 
и наставницима у процесу управљања стресом деце. Наставници треба да умањују 
иницијални когнитивни притисак на дете тражећи од њега да се споразумева на је-
зику којим не влада и да чешће користе невербалне поруке прихватања. Потребна 
је примена емоционалне едукације у школи, како би научили дете како да живи нај-
боље што може у ситуацији избеглиштва, коју не може значајно променити, а затим 
како да промени оне аспекте ситуације на које он/она може утицати. Технике у учио-
ници могу се комбиновати са техникама емоционалне едукације и активностима у 
ваннаставним ситуацијама које помажу инклузији деце у заједницу. 

Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем 
образовања и васпитања у Србији, које је донело надлежно Министарство, показало 
се као сврсисходан и користан инструмент за пружање стручне подршке запослени-
ма у школи. Управо таква подршка је била неопходна запосленима који су се први пут 
сретали са ученицима који живе са ускраћењима и стресом избеглиштва, ученицима 
који не познају језик средине, немају искуство у процесу претходног образовања у 
земљи из које долазе или немају документацију о претходном образовању. Стручно 
упутство прописује израду планова подршке на нивоу школе и индивидуално на ни-
воу детета. Јасно је да упутство није довољно и уз њега је потребно обезбедити про-
граме обуке за наставнике и сараднике који раде са децом мигрантима. Неке такве 
обуке су већ реализоване. 

Након четири године стицања искуства, примене Стручног упутства и реали-
зованих обука постоји простор да се Стручно упутство упореди са искуствима из 
праксе, да се детаљније испита мишљење запослених у школи о њему, те да се сâмо 
упутство евентуално додатно конкретизује и развије.

У складу са прописаним стандардима компетенција наставника, који треба да 
зна и разуме физичке, емоционалне, социјалне и културне разлике међу ученици-
ма, као и да познаје и разуме психички, емоционални и социјални развој ученика и 
начине подршке, потребно је наставити са реализацијом различитих програма обу-
ка којима се развијају те компетенције, нарочито имајући у виду њихово значење у 
контексту рада са децом мигрантима. Истовремено, требало би испитати мишљење 
запослених у школама какви су им програми обуке потребни за рад и каква друга 
врста подршке, како би управљали стресом деце миграната, као и сопственим стре-
сом у тој ситуацији.
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Размене са наставницима, такође, упућују на вредност обезбеђивања прилика за 
размену искустава међу наставницима и сарадницима који раде са децом миграната.

У складу са теоријом изазова Волин и Волин (Volin i Volin, 1993, према: 
Stanimirović i Rajović, 2006), према којој се ситуација тешкоће третира као изазов који 
индивидуи омогућава да открије своје потенцијале и креативност, ако се неутрали-
ше стрес, потребно је, такође, да додатна подршка ученицима мигрантима обезбеди 
учење адаптације на другачије околности које се притом стално мењају. Околности 
у којима се ученици мигранти налазе захтевају сталну адаптацију на нову средину и 
другу школу, што поред ситуације избеглиштва представља додатни извор стреса. 
Убрзано учење језика који се користи у школи, односно учења српског језика као 
страног језика јесте изузетно важно, али у систему образовања треба да постоји и 
пракса превођења дидактичког материјала на матерњи језик ученика, како би се 
олакшало савладавање других предмета и актуелни стрес који непознавање језика 
носи са собом. Потребно је да у наредном периоду систем обезбеди такву подршку. 

Пракса је показала да системска подршка мора бити добро осмишљена и за-
снована на истраживањима искуства, како би била функционална са становишта 
унапређења рада запослених у установама у вези са смањењем стреса у ситуацији 
миграција.
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Managing Stress in Migrant Children in School

Snežana Vuković

Department of Human and Minority Rights in Education, Ministry of Education, Science and 
Technological Development, Belgrade, Serbia

   Starting from basic theoretical insights into stress, the paper presents some techniques and 
ways of recognizing stress in migrant students, the competencies teachers need in order to 

work with children who are in a state of stress due to their migrant situation, and also some strategies, 
techniques and activities that should be implemented in the process of managing stress in migrant students 
in the education system. Particular emphasis is placed on the various forms of support for schools devel-
oped by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. In 
this context the paper presents: The Professional Guidelines for the Inclusion of Refugee Students into the 
Education System, The Training Program for Reducing Stress in Migrant Situations through the implemen-
tation of these guidelines, as well as some results of the evaluation of the Program. In view of this, the 
paper highlights the importance of support for work with migrant children which the education system 
needs to provide to schools, and maps out some future activities that could contribute to this.

          stress, students, parents, migrants, student support plan.
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Управление стрессовым состоянием  
у детей-мигрантов в школах

Снежана Вукович

Департамент по правам человека и меньшинств в образовании,  
Министерство образования, науки и технологического развития, Белград, Сербия

   Исходя из базовых теоретических знаний о стрессе, в данной статье представлены 
отдельные техники и способы распознавания стрессового состояния у учеников-ми-

грантов, компетенции, необходимые преподавателям в работе с детьми, находящимися в 
стрессовом состоянии, вызванном ситуацией в которой они оказались, а также некоторые 
стратегии, техники, действия, которые необходимо реализовать в процессе управления 
стрессовым состоянием учеников-мигрантов в системе образования. Особое внимание уделе-
но различным формам поддержки школ, которые разработало Министерство образования, 
науки и технологического развития Республики Сербии. В этом контексте представлены 
следующие документы: Профессиональное руководство по включению студентов-беженцев в 
систему образования и воспитания, Программа обучения по снижению стресса в миграционных 
ситуациях посредством применения данного руководства и отдельные результаты оценки 
данной программы. Исходя из этого, особо подчеркнуто значение поддержки работе с деть-
ми-мигрантами, которое система образования должна обеспечить школам и намечены неко-
торые будущие мероприятия, которые должны способствовать этому. 

   стресс, ученики, родители, мигранты, план поддержки ученику. 
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