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Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије 

организује стручни скуп под називом Школа и популациона политика, који је 

намењен васпитачима, наставницима, стручним сарадницима и директорима 

предшколских и школских установа. 

Сваке године Србија изгуби један Неготин, Бачку Тополу или Шид. Сваке 

године се, као последица негативног природног прираштаја, број житеља наше 

земље смањи за око 35.000. То је 30% популације мање од потребног броја за 

просту репродукцију. Осим недовољног рађања деце, важан фактор смањења 

укупног броја становника Републике Србије је и механичко кретање становника, 

посебно оног дела који се односи на исељавање из земље. У току једне године из 

Србије се исели око 15.000 младих људи. Стихијски и неконтролисан одлазак 

младих, школованих кадрова, представља велики губитак за једну земљу, 

нарочито у пројекцији броја старосне и економске структуре становника, као и 

економског развоја наше земље у будућности. 

Последице континуираног смањивања броја становника видљиве су у свим 

друштвено виталним областима: у образовању, здравству, пољопривреди, 

пензионом систему, економији земље. Затварају се школе, амбуланте, гасе радна 

места, повећава се број старих, нестају села, смањује се број економски активног 

становништва... 

Препознавање проблема од стране државе резултирало је израдом 

Стратегије подстицања рађања 2008. године. У складу са тим Завод за 

унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, као друштвено 

одговорна институција, организује стручне скупове подршке подстицању рађања 

у нашој земљи. 

Скуп се организује у форми конференције и реализује се кроз пет 

тематских целина, путем предавања и радионица.  

Прва тематска целина се односи на питање демографије, природно и 

механичко кретањe становника у Србији и узнемиравајућa предвиђања у вези са 

будућношћу наше земље. Друга се односи на очување здравља, развијање и 

неговање здравих стилова живота и одговорног понашања у сфери 

репродуктивног здравља. Трећа се бави промоцијом здравог родитељства и 

породице као основне вредности друштва. Четврта тема указује на значај 

образовног система (школе) у јачању свести ученика о проблему недовољног 

рађања и репродуктивног здравља.  Пета тема има за циљ да укаже на могућности 

функционализације уџбеничких садржаја у реализацији активности из ове 

области.  

Општи циљ скупа је унапређивање компетенција запослених у 

образовању за реализацију садржаја и тема из области популационог образовања у 

раду са децом, младима и њиховим родитељима. 

Ради будућности заједнице којој припадамо, односно очувања националног 

идентитета, културе и трајања, очекује се да запослени у образовању раде на: 



 подизању свести деце, младих и родитеља о размерама проблема 

ниске стопе наталитета у Србији, исељавању младих, потреби 

заштите репродуктивног здравља, одговорности за сопствено и 

здравље других и недовољном васпитном утицају породице и школе 

у овој области; 

 подстицању и развијању одговорног понашања у области 

породичног живота, репродуктивног здравља, брака, партнерских 

односа, рађања, одгајања и васпитања деце, здравих стилова живота.  
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