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Child Protection Education - Stage 1
Information for parents and carers

Образовање о заштити деце

Информације за родитеље и старатеље
Назив школе
Name of school
Разред/и који учествују у настави
Participating Year/s
Број недељних часова
Number of lessons per week
Особа за контакт у школи
School contact person
Број телефона за контакт
Contact telephone number
Поштовани родитељи и старатељи
Ове године ће ученици у горе наведеним разредима имати обавезну наставу из личног
развоја, здравља и физичког образовања (Personal Development, Health and Physical
Education (PDHPE)).
Део PDHPE програма у нашој школи укључује и обавезно образовање о заштити деце. Део
садржаја који се предаје на часовима образовања о заштити деце се oдноси на осетљива
питања. Школа ће деци преносити овај садржај на начин који одговара њиховом узрасту.
Специфичан садржај који ће бити обухваћен образовањем о заштити деце је приказан на
следећој страници.
Детаљније информације о образовању о заштити деце ћете наћи у делу PDHPE вебсајта
Министарства за образовање под називом Child protection and respectful relationships
education (Образовање о заштити деце и односима који се заснивају на поштовању).
Горе се наводи број недељних часова из образовања о заштити деце за ово тромесечје.
Ако желите више информација, обратите се особи за контакт у школи чије су име и
телефонски број наведени горе.

Телефонска служба тумача
Ако вам је потребна помоћ тумача да контактирате школу, молимо да назовете
Телефонску службу тумача на 13 14 50 и тражите тумача за ваш језик. Оператер ће
позвати школу и успоставити везу са тумачем да вам помогне у разговору. Ова услуга је
за вас бесплатна.
С поштовањем

Директор школе (Principal)
Serbian

Садржај који ће бити обухваћен образовањем о заштити деце укључује:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 1 content.)
Осећања и реакције тела
Feelings and body reactions
Односи са другима
Relationships with others
Како се људи брину једни о другима
How people care for each other
Делови тела (приватни и неприватни)
Body parts (private and non-private)
Промене у телу и способностима од рођења
Changes in body and abilities since birth
Права и одговорности
Rights and responsibilities
Групе којимa ученици припадају
Groups students belong to
Вршњачко злостављање
Bullying
Препознавање и реаговање на сигурне и несигурне ситуације
Recognising and responding to safe and unsafe situations
Позитивни односи и мреже подршке
Positive relationships and support networks
Стратегије да се буде сигуран/на и тражи помоћ
Strategies to stay safe and ask for help
Одговарајуће и неприкладно додиривање
Appropriate and inappropriate touching
Комуницирање и сарадња са другима на респектабилан начин
Communicating and cooperating with others in a respectful way
Доношење безбедних одлука
Making safe decisions
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