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Међународни дан 
девојчица 



 Међународни дан девојчица прогласиле  су 

УН 11.10.2012. године. 

 

 

 У свету се обележава промовисањем права 
девојчица и повећањем свести о 
неравноправности са којима се суочавају 
само зато што су девојчице. 



 
 
 
11.Октобар је посвећен и скретању пажње на проблеме, као 
што су насиље на полној основи,  рани бракови, 
дискриминација на послу, злоупотреба малолетних 
девојчица као радне снаге. 

У свету се обележава са разним кампањама, које се баве јединственим 
проблемима девојчица и девојака, као едукација младих о правима на 
детињство, образовање и здравствену заштиту. 



Међународни дан се посвећује свим храбрим 
девојчицама, које теже  ка бољем животу. 

Девојчице су се раније више суочавале и наилазиле 
на разне опасности и препреке које ни једно 
људско биће не треба да спозна. 

 

Сви без обзира на пол, боју коже треба да буду 
једнаки и равноправни! 





Данас захваљујућу родној равноправности , у свету као и 
код нас све већи број жена је успешно. 

 На пример: 

 Аница Добра-глумица 

 Десанка Максимовић- песникиња 

 Ана Крстајић-композиторка 

 Ана Ивановић-тенисерка 

 Милица Мандић-спортискиња 

 Андреа Силић- полицајка, боди-билдерка 

 



•  

 

 

 

 

Даница Грујичић- докторка 

 

*Зора Добричанин Никодиновић-адвокатица 

 

*Милева Марић Ајнштајн- научница 

 

*Јелисавета Начић-архитектица 

 

*Ивана Милојевић- жена пилот 



У животу се често мисли да су неке активности „мушке“ 
или „женске“ и често се устручавамо да их радимо због 
тога, иако бисмо можда желели чак и ако нема никакве 
препреке да то и радимо.  



 

Родна равноправност је концепт који значи да сва људска бића 
имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без 
ограничења наметнутих строгим родним улогама; да се 
различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у 
једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају.“ 
 
 

Драга децо, нарочито девојчице будите своје! 
Улажите у себе и своја очекивања у складу са својим интересовањима и 

могућностима. Не дозволите да  вас предрасуде усмеравају. Потрудите се да 
остварите ваше снове, јер уколико заиста нешто желимо, уколико се 

потрудимо , успех је сигурно загарантован. 

Буди оно што јеси, 
А не оно што би други 

волели да будеш! 
Буди девојчица.... 



Стручни сарадници школе и 
педагошки асистент 
октобар 2020. 


