
Јавни час толеранције у крагујевачкој основној школи 

Поводом обележавања Међународног дана толеранције у организацији Културно 

образовне организације Романипен и подршку града Крагујевца у Основној школи „Трећи 

крагујевачки батаљон“ одржан је Јавни час толеранције. Овом приликом школу је са 

својим сарадницима посетио члан Градског већа за образовање проф. др Недељко 

Манојловић. 

Дужност сваког одговорног друштва је да своју најмлађу популацију учи 

толеранцији. Обележавањем Дана толеранције на то се подсећамо и указујемо на њен 

значај у друштву. Да је било више толеранције било би мање ратова у свету, мање сукоба и 

мање проблема, рекао је проф. др Недељко Манојловић, члан Градског већа и подсетио на 

недавно исписивање графита мржње које је осудио јер позивају на насиље и нетрпељивост. 

Крагујевац је град који негује дух толеранције и улаже доста на унапређење права мањина, 

додао је Манојловић. 

На тему толеранције, речника толеранције, њеном значају у друштву као и 

историјату датума, ученицима ове основне школе говорио је и Божидар Николић, директор 

Културно образовне организације Романипен. 

Важно је међу најмлађима промовисати речник и терминологију која подстиче на 

толеранцију, да разумеју њену дефиницију и прихвате као облик понашања. Ученици 

данас имају прилику и да питају о толеранцији, све што им није јасно и не разумеју али 

најважније је да ми чујемо шта је за њих битно и како разумеју шта је то толеранција, 

рекао је Николић, директор Романипен организације. 

Према речима директора мр Слободана Б. Живановића, школа „Трећи крагујевачки 

батаљон“ у свом раду има доста специфичности. Једно од њих је и ангажован педагошки 

асистент ромске националности који ради са децом од првог до осмог разреда и низ других 

условљених окружењем и насељима која јој гравитирају. 

Школа броји преко 770 ђака и око седамдесетак ученика ромске националности од 

којих само њих 40 редовно похађа наставу и они с потпуно интегрисани у свакодневни 

живот школе. Радом и залагањем свих запослених пружа им се максимална подршка, 

истакао је директор Живановић. 

   

  
 


