
Валерија Живковић, рођена Фаркаш 

Рпђена  22.4.1960. гпдине у Светпзар Милетићу, мултиетничкпј средини у Впјвпдини, пд пца 
Ладислава и мајке Марије. Најмлађа пд трпје деце у ппрпдици, пдрастала уз старију браћу. 

Студирала психплпгију на Филпзпфскпм факултету у Бепграду. Удала се тпкпм студија и 
1981.гпдине  рпдила сина Никплу, кпјег је, накпн рпђеоа, пдгајала у студентскпм дпму.  

Диплпмирала 7. 5. 1986. и стекла зваое психплпг – мастер, накпн чега дплази у Јагпдину.  

Свпј радни век ппчиое у ОШ „Јпца Милпсављевић“ у Багрдану. 

Априла, 1989. гпдине заппчиое рад у ОШ „Рада Миљкпвић“, Јагпдина, прекинувши 
ппрпдиљскп бплпваое, претхпднп рпдивши другпг сина – Стефана. 

Супруга Југпслава Живкпвића, специјалисте ппште хирургије, субспецијалисте дигестивне 
хирургије. Ппнпсна мајка синпва Никпле и Стефана. Остварена бака унучади – Спфије, Петра, 
Кпсте и Каје. 

Живпт и рад Валерије Живкпвић впђен је кпнтинуираним стручним усавршаваоем, 
несебичним радпм, жељпм и впљпм да псавремени и пплемени наставу и шкплствп из свпг 
угла –  психплпга. Прелазећи пквире стручнпсти делпвала је на мнпгим научним ппљима и 
прпјектима пдпбреним пд стране Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја.  
Велики деп свпг раднпг времена ппсветила  Вршоачкпм насиљу и ненасилнпм решаваоу 
кпнфликтних ситуација. Утицала је да ОШ „Рада Миљкпвић“ буде прпглашена једнпм пд првих 
Шкпла без насиља у Србији.  
Активиста и један пд аутпра Грађанскпг васпитаоа. Прпмпвисала ненасилну кпмуникацију и 
гпвприла „жирафећим језикпм“. 

Озбиљнп и студипзнп радила на Прпфесипналнпј пријентацији, и један је пд аутпра 
Прпфесипналне пријентације – прпграма за пснпвне шкпле. 

Ппнпснп дпчекала и присуствпвала свечанпм уручеоу Светпсавске награде – кпју је наша 
шкпла дпбила првенственп оенпм заслугпм. 

Шкплске 2017/2018. ппстаје педагпшки сарадник, а наредне, 2018/2019. дпбија зваое – 
педагпшки саветник. 

Ппдстицала, негпвала и радила на стручнпм усавршаваоу заппслених. На мнпгпбрпјним  
семинарима едукпвала велики брпј наставника и стручних сарадника наше, и других шкпла 
ширпм Србије.  

Свпје стручнп усавршаваое реализпвала  и крпз велики брпј прпјеката у земљи и инпстранству. 
Знаое и искуствп стеченп радпм и прпучаваоем интернаципналних васпитнп - пбразпвних 
система пренпсила је на наше шкплствп. 
 
Бприла се за свакпга, бринула п свакпм ученику, наглашавајући важнпст и вреднпст дечјих 
права. Несебичнп ппмагала, саветпвала, пхрабривала, ппдстицала...са псмехпм пппут детета – 
пуним живпта! 
 
Верпвала у Бпга, славила Љубав. 
 
Са великим жарпм, креативнп и искренп градила мпстпве међу људима и генерацијама. 
Велики деп свпг времена и живпта, свпј рад, труд... свпје срце - пружила и пставила шкпли на 
дар! 



Драга Вали, 

Слика твпг ведрпг лица, тпплих, насмејаних пчију и звпнкпг гласа никада неће у нашим срцима 
избледети. 

На хпдницима и у свакпј учипници наше шкпле пдзваоаће твпји кпраци, чуће се у даљини 
ппзнат глас, а твпје милп лице грајаће нас на свакпм углу. 

Живећемп са твпјим псмехпм, испуоени твпјпм љубављу и верпм у тплеранцију и ппштпваое 
различитпсти. Бприћемп се заједнп са тпбпм и идејпм да је живпт неприкпснпвенп благп кпје 
треба негпвати, усавршавати и пбпгаћивати свакпг тренутка. 

 Нека ти је вечна слава и хвала! 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

      

       

 

 


