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Општи подаци

Назив
пројекта

Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији

Кључне
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пројекта

01.09.2021. - 15.11.2021.
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медицинске
интердисциплинарне
хуманистичке

Апстракт
пројекта

Пројектне активности подразумевају истраживање којим ћемо код
циљних група тј. наставника и ученика средњих школа, утврдити
предзнање о препознавању псеудонаучних и нетачних теорија у домену
психологије и медицине. Такође представљање резултата
истраживања и едукацију припадника циљних група кроз по два
интерактивна предавања у Нишу и Лесковцу, уз пренос преко интернета
и снимање, чиме ћемо покушати да допремо до што више корисника.
Пројектне активности ће бити најављене и промовисане путем свих
медија који се одазову позиву за сарадњу.

Опис
пројекта

У првом, припремном, делу пројекта, који ће трајати месец дана,
припремићемо упитник и спровешћемо истраживање на 100 наставника
који обављају наставу у различитим средњим школама у Нишу и
Лесковцу и 100 ученика средњих школа у Нишу и Лесковцу.
Истраживање има за циљ да утврди у којој мери испитаници верују у
неке псеудонаучне теорије карактеристичне за медицину и психологију
(биоенергетски третмани, астрологија, "Закон привлачења", теорије
завере везане за КОВИД-19, шарлатанске и потенцијално опасне
методе лечења, уверење да су вакцине небезбедне и др). Као и у које
теорије највише верују. Тиме бисмо утврдили постојећи ниво предзнања
и које је псеудонаучне заблуде потребно расветлити, односно које су
потребе циљне групе. Затим ћемо организовати интерактивна
предавања. На првом предавању ћемо представити и резултате
истраживања. Даље, у наставку првог, и у другом предавању, ћемо уз
адекватне примере објаснити како изгледа научна методологија у
медицинским и психолошким истраживањима, које логичке грешке су у
основи псеудонаучних теорија и како их препознати, како наћи



поуздане податке засноване на научним истраживањима, те на који
начин третмани медицинских и психолошких стања нестручним
методама могу бити опасни. Одржаћемо по два предавања у Нишу и
Лесковцу. Предавање је из два дела. Део који држи доктор медицине и
део који држи психолог/психотерапеут. И један и други део трају по сат
времена. Предавања ће бити преношена преко интернета и снимана. И
они који прате уживо и они који прате преко интернета, моћи ће да
постављају питања и дискутују о теми. Присутни ће моћи да оцене
успешност едукације путем евалуационих листа. Снимак ће касније бити
постављен на Јутјуб. Број људи који прати уживо ће бити максимални
могућ у складу са тренутним мерама услед пандемије. Послаћемо допис
доступним медијима и пројект ћемо максимално промовисати путем
медија и друштвених мрежа. Претходни пројект, у коме су учествовали
садашњи чланови тима, „У одбрану науке“ је промовисан путем веб
портала и телевизије, уз дозволу да исти медији буду контактирани
поново ради даље сарадње.

Циљна
група

Циљна група: уживо и преко интернета - присутни ученици средњих
школа и наставници запослени у средњим школама – максимални број
који је дозвољен и у складу са мерама током пандемије. Накнадно
путем гледања снимка – сви заинтересовани грађани. Немогуће је
проценити унапред број корисника, тј. припадника циљних група. Оно
што је сигурно, то је да ћемо покушати да обухватимо што већи број
корисника.

Циљеви
пројекта

Општи циљ: Промовисати науку и указати на разлике између науке и
псеудонауке у домену медицине и психологије Специфични циљеви: -
На узорку од 200 испитаника утврдити које су најучесталије
псеудонаучне заблуде у домену медицине и психологије у које верују
ученици и наставници средњих школа на територији Ниша и Лесковца. -
У два интерактивна предавања у Лесковцу и два у Нишу, представити
резултате истраживања и едуковати циљну групу о: • Научној
методологији, • Логичким грешкама у закључивању које потпомажу
веровање у псеудонаучне идеје, • Псеудонаучним теоријама за које је
утврђено највеће веровање у њих и научним истинама које их побијају •
Последицама веровања у овакве теорије и идеје. - Наставници
запослени у средњим школама преносе своја новостечена знања и
указују ученицима на функционисање и опасности псеудонаучних
теорија.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној
култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије



Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Стеван Станојевић

Занимање психолог, педагог, психотерапеут

Телефон 0694681292

Имејл stevan86stanojevic@gmail.com

Биографија Стеван Станојевић је заступник Центра за психолошку едукацију
"Психонега" у коме поред задужења едукатора обавља и саветодавни и
терапијски рад с клијентима. За компанију "CGP" у оквиру подршке
запосленима обавља кратку на проблем фокусирану психотерапију. За
испоставу америчке компаније "RCMT-IT" у Нишу, ради психолошку
подршку запосленима у превладавању стреса и индивидуалну терапију и
саветовање. У Нишу на Филозофском факултету стекао звања
дипломираног психолога (по старом систему студирања, 2012) и мастер
педагога (2015), а у Друштву за бихевиоралну теорију и праксу, звања
сертификованог инструктора асертивности (2013) и психотерапеута под
супервизијом (2015). Такође у едукацији за Схема терапеута (завршена
два модула у Schema Therapy Centre Belgrade, 2020). Од јануара 2018, до
почетка 2021. године, обавља преко 80 различитих едукативних
активности (предавања, радионице, трибине...), чији је аутор и/или
реализатор. Такође је аутор акредитоване обуке за превладавање
стреса, обуке у домену комуникацијских и социјалних вештина, веб-
апликације за психотерапију и самопомоћ и покретач серије трибина на
тему менталног здравља у Нишу и Лесковцу. Координатор и терапеут на
пројектима "Нисте сами" (2019), финансираном од стране Министарства
за рад, борачка и социјална питања, као и пројекту "Солидарни одговор
на ЦОВИД-19" (2020), финансираном од стране Траг Фондације.
Координатор пројекта и модератор трибина у оквиру пројекта “У
одбрану науке” финансираном од стране Центра за промоцију науке из
Београда (2020/2021). Чест је сарадник центара за стручно усавршавање
у Нишу и Лесковцу и њихових Научних клубова, нпр. па пројекту “Зимска
школа” (2020) или заједничкој акцији: “Вече менталног здравља” (2019-
2021). Његово досадашње искуство подразумева и волонтирање у
удружењу особа са менталним инвалидитетом „Мир“ из Пирота и
обављање послова школског педагога у ОШ „Братство“ у Звонцу (2016-
2018).

Пројектни тим



Име и
презиме

Александар Ивковић

Занимање Др медицине, специјалиста радиологије

Имејл aleksandarvkvc@hotmail.com

Биографија Др спец радиологије Александар Ивковић, медицински факултет и
специјализацију је завршио у Нишу, усавршавао се у Марибору, на
Харварду и на универзитету у Тексасу. Води дијагностички центар
„НеоМаг“ и блог „Људи и остале лажи“, путем ког промовише науку и
бори се против псеудонауке и заблуда у науци и медицини. Консултант је
у различитим медијима по питању пандемије и аутор више чланака на ту
тему. Написао је и два романа. Учествовао је у пројекту "У одбрану
науке" финансираном од стране Центра за промоцију науке.

Активности научних клубова

НК Ниш

Активност Од До

Спровођење истраживања - прикупљање података 01.09.2021. 01.10.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

24000 0 0 5000 5000 34000

Активност Од До

Одржавање интерактивних предавања 01.10.2021. 15.11.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

24000 0 0 15000 15000 54000

Укупно: 88000

Сагласност клуба

1_PrepoznajmoPseudonaučnePodvale_Niš.pdf (889 KB)

НК Лесковац

Активност Од До



Обрада података истраживања 01.10.2021. 15.11.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

24000 0 0 0 4000 28000

Активност Од До

Одржавање интерактивних предавања 01.10.2021. 15.11.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

24000 7000 0 15000 15000 61000

Укупно: 89000

Сагласност клуба

1_PrepoznajmoPseudonaučnePodvale_Leskovac.pdf (566 KB)
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