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Ослонац чине три групе података 

• Утврђени проблеми у дијететским 
навикама наше деце; 

• Одсуство ове теме у школском животу; 
• Снага утицаја који школа и школски живот 

имају на правилан развој деце 



Постојећи проблеми у исхрани деце 
• Прекомерна телесна тежина и гојазност у дечијем 

узрасту за три до пет пута повећава ризик за 
настанак срчаног и можданог удара пре 65. године 
живота.  

• Прекомерна телесна маса и гојазност код деце и 
адолесцената представља један од најважнијих 
јавних здравствених проблема (већа у богатијим 
слојевима становништва, као и у урбаној популацији у 
односу на руралну ) 

• 43% ученика сваког дана једе слаткише, при чему 
их свако четврто дете једе више пута током дана, а 
свако пето пије газиране сокове; 

• Погоршава се стање и у погледу потхрањености, 
висок је проценат деце предшколског и 
основношколског узраста потхрањено (11-20%) 

 



 

• Код школске деце забележено је успорење раста. У 
неколико последњих година порастао је број школске 
деце која нису достигла пожељну висину за узраст и 
потребну масу за висину. 

•  Лоше држање ученика и коштано-зглобни деформитети 
јављају се код преко 30% дечака и девојчица. 

•  У популацији школске деце, у неким срединама, 
анемично је преко 50% дечака и девојчица, а код 
студената око 20% младића и девојака (Antić i sar., 2017). 

• Начин живота: пуно седећих активности, учесталог 
стреса, неправилне исхране (брза храна, слаткиши, 
газирани сокови, грицкалице и сл)  и недовољна физичка 
активност (из године у годину расте проценат деце која 
слободно време проводе у некој од седећих активности 
(уз ТВ, рачунаре, телефоне) („Батут“, 2017); 
 

 



Неадекватна исхрана школске деце није 
у фокусу школе 

• Школа је усмерена на сазнајно, когнитивно поље, док 
су васпитни аспекти прилично занемарени 

• У школи доминирају предавања са мало прилика за 
практиковање пожељних образаца понашања и 
развој правилних животних навика; 

• Развој здравих стилова живота није довољно 
заступљено ни у једном наставном програму у 
основној школи, иако се налази међу циљевима 
система васпитања и образовања 

• Ове теме нема ни у истраживањима и образовној 
политици; 



Психолошки аспекти значаја 
стицања здравих навика исхране 

• Период основношколског образовања  круцијалан за 
постављење основа за развој одређених навика, 
културе понашања, културе опхођења и културе 
живљења генерално 

• Сам живот у школи је много моћнија порука од свих 
вербално датих савета и препорука ученицима.  

• Школска исхрана је питање обезбеђивања 
квалитетног окружења за учење и пун, правилан 
развој ученика.  

• Веома значајна карика у побољшању здравих навика 
код деце и омладине су наставници и школа као 
амбијент. 
 



Здраве навике исхране имају 
далекосежне ефекте 

Осим здравствених користи редовна и правилна 
исхрана ученика значајно доприноси: 

• развоју когнитивних способности; 
• повећању ученичких постигнућа; 
• повећању концентрације;  
• повећању мотивације ученика; 
• побољшању дисциплине;  
• смањењу стопе изостанака и осипања што 

посебно важи за децу из социјално угрожених 
група. 



Исхрана као поље васпитно-образовног рада у 
школи 

• повезивање са наставним програмом школских предмета.  

• подстицање развоја научне писмености; 

• једна од међупредметних тема коју је лако повезати са 
развојем еколошке свести, циљевима грађанског 
образовања, развојем естетског укуса и сл. 

• развој кључних компетенције за 21.век (КК21): развој 
свести о себи и другима, способност доношења одлука, 
критичког мишљења, решавања проблема, а посебно развој 
одговорности за властито здравље,  здравље других и бриге 
за своју околину и предузетништва. 

• једно од поља за каријерно вођење, пре свега, за развој 
бољег познавања себе и других, али и за подстицање 
иницијативе, преузетништва, организационих способности и 
сарадње са другима у школи. 
 



Исхрана као поље васпитно-образовног 
рада у школи 

• за организовање заједничких школских 
активности и пројеката; 

• За развој функционалне писмености и 
информационе писмености ученика; 

• за развој социо-емоционалних компетенција – 
заједничко обедовање је социјална ситуација за 
размену, разговор; 

• за повезивање школских и ваншколских знања 
ученика;  

• За повезивање школе са локалном заједницом, 
са фирмама, предузећима, али и развој 
националног идентитета проучавање властитог 
краја, врсте хране и сл. 
 



Како реализовати ове циљеве: 
ШРП као Акционо истраживање 

Предлажемо следећи низ корака: 
1. Доношење одлуке да „развој здравих стилова 

живота у домену исхране и физичке активности“ 
постане мисија свих запослених у школи.  

2. Утврђивање почетног стања. 
3.  Планирање акција 

4. Реализација акција 

5. Фаза сумирања 

6. Фаза критичке рефлексије 

7. Планирање наредних акција 

 



Предлози активности и школских 
пројеката који доприносе развоју 

подстицајне културе школе 

 • Оснујте кулинарску секцију  

• Оснујте школски врт 

• Створите услове да деца и омладина учествују у 
одабиру и припреми ужине 

• Школа – рециклажни центар.  

• Дан/недеља/месец здраве хране 

• „Празнична трпеза“ 

• Кувајмо заједно 

• „Причаоница: Дођите нам у госте“ 

 



Предлози активности и школских 
пројеката који доприносе развоју 

подстицајне културе школе 

• Развој медијске писмености: Откриј значење 
рекламе. Најчешће заблуде о здравој исхрани 

• Израда школског (електронског) кувара 

• У планирању школских ваннаставних и 
ваншколских активности: посете и излети до 
пољопривредника који узгајају органску храну или 
домаћинствима који самостално конзервирају и прерађују 
храну или екскурзија под насловом „путевима здраве хране“  

• пројекат “справе за вежбање у дворишту наше 
школе” 

 



Приручник за школско развојно планирање у 
домену исхране ученика у основним школама 

 

“ХРАНА У ШКОЛИ, КО ДА ОДОЛИ?” 

Здрава храна у школи за здраве грађане у 
животу 

Рецензиран од више стручних консултаната из 
различитих домена, биће послат у 

електронској верзији свим основним школама 
у Србији до краја маја ове године. 

Ваше сугестије и коментаре можете слати на: 
eduforum@sezampro.rs  
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