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Педагошко друштво Србије 

својим деловањем (организо-

вањем научно-стручних скупова, 

конференција, трибина, семи-

нара, издавањем часописа 

„Настава и васпитање”, реали-

зацијом пројеката) доприноси 

развоју система образовања у 

Србији и унапређивању квали-

тета васпитно- образовног рада.   

Један од нових начина нашег деловања су „Педагошке 
новине”, које смо покренули са намером да чланове 
Педагошког друштва редовно информишемо о дешавањима 
у Друштву, као и о актуелним дешавањима у области 
образовне политике у Србији и месту и улози педагога у 
њима. Кроз промоцију активности појединаца и институција 
указиваћемо на значај професије педагога, концепта 
целоживотног учења и професионалног напредовања. 
Желимо да допринесемо унапређивању система образовања 
у Србији и развоју сваког појединца, друштва и државе 
засноване на знању. Тиме наше новине прате и визију 
развоја Друштва и зато њихово излажење видимо и као један 
од начина развоја Педагошког друштва. „Педагошке новине” 
су отворене за све облике сарадње. У складу са тим, 
очекујемо да нам шаљете своје идеје, предлоге, сугестије и 
примере добре праксе. 

Захваљујемо свима који су дали свој допринос у припреми 

првог броја „Педагошкох новина”. Посебну захвалност 

дугујемо групи ентузијаста у редакцији и уредници, који 

имају највише заслуга за то што су „Педагошке новине” 

данас пред нама. 

 
Председница Педагошког друштва Србије 

Биљана Радосављевић  

Поштовани педагози, 
 
Велика ми је част и задо-

вољство да истакнем да је пред 
нама историјски, први број 
„Педагошких новина” које 
издаје Педагошко друштво 
Србије 

За све нас који смо предано 
радили на овом првом броју 
припрема наших новина била је 
велики изазов. Време брзих и 
сталних промена у друштву 
намеће промене и у васпитно-
образовним установама.  „Педагошке новине” настале су због 
тога што смо желели да олакшамо рад педагога,  
информишемо и подржимо наше колеге и обезбедимо 
прилику за размену знања и искуства о свим битним 
дешавањима, савременим истраживањима и достигнућима 
педагошке науке. 

Желимо да будемо актуелни, да размењујемо важне 
информације и учимо једни од других. Планирамо да, за 
почетак, наше новине излазе четири пута годишње. 
Отворени смо и спремни за све сугестије, размишљања и 
предлоге. Трудићемо се да „Педагошке новине” постану ваша 
навика и да једва чекате да изађе следећи број. 

У нади да ћемо заједно развијати „Педагошке новине”, 
срдачно вас поздрављам. 

 

Галвни уредник Педагошких новина  
Драгана Спасојевић 

Све што недостаје при нашем рођењу, и што нам је потребно 

кад одрастемо, даје нам васпитање и образовање. 

Исидора Секулић 
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 Ове године је први пут после двадесет година 

организован научни скуп „Јануарски сусрети педагога” са 

темом „Педагог између теорије и праксе”. Педагошко 

друштво Србије, у сарадњи са Одељењем за педагогију и 

андрагогију Филозофског факултета Универзитета у 

Београду, организовало је овај скуп који је од великог 

значаја за образовање, педагошку науку и струку педагога. 

Скуп је окупио бројне педагоге, истакнуте професоре 

педагогије, представнике Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Завода за унапређивање 

васпитања и образовања. Разматране су теме од изузетног 

значаја за просвету. 

 Скуп је одржан на Филозофском факултету у Београду 

31. јануара, а уприличен је у оквиру пројекта који 

финансира Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја „Модели процењивања и стратегије унапређивања 

квалитета образовања у Србији”. 

 Др Миoмир Деспотовић, управник Kатедре за 

педагогију и андрагогију Филозофског факултета 

Универзитета у Београду, отворио је научни скуп. 

Нагласивши да је овај скуп као професионално окупљање 

педагога организован после двадесет година, указао је на 

то да ова чињеница вероватно нешто говори о професији 

педагога, педагошкој струци, педагошкој науци, као и 

односу према педагошкој науци, али да вероватно сведочи 

и о чињеници да су у протеклих двадесет година сви – и 

појединци и организације и институције –прошли кроз 

један тежак период. 

 Према његовим речима, одабрана тема овог скупа је 

увек популарна и модерна, а то је политика образовања, 

реформа образовања, професионални рад педагога. – То су 

теме које су интересантне и јавности. Образовање је у 

центру интересовања јавности. Oве теме свакако 

заслужују наш ангажман – рекао је професор Деспотовић. 

 – Реформу образовања започели смо 2000. године и она 

траје и данас. Она није целовита, није захватила све делове 

система. Мислим да је у подручју општег образовања 

веома мало урађено у односу на то шта је могло бити 

урађено. У подручју средњег стручног образовања је 

урађено доста. Међутим, ми смо се суочили са чињеницом 

да није довољно направити стратегију. Имамо велики 

недостатак знања о начинима како да реализујемо 

реформу, односно мало знамо о технологијама спровођења 

реформе – истакао је Деспотовић. 

 Када је реч о високом образовању, ту такође има 

нерешених питања. Према речима Деспотовићa, нико 

више не сумња да нам је реформа потребна. То се не 

доводи у питање. Спорно је само то да ли је Болоњска 

декларација (све оно што она подразумева) довољна за 

реформу. Према мишљењу Деспотовића, Болоњска 

декларација је потребна и нема алтернативу, иако има и 

недостатке. 

 Говорећи о реформи образовања, Деспотовић 

наглашава да још увек не постоји развијена свест о томе да 

нема реформе образовања без реформе непосредног 

контекста у коме се образовање одвија. Оно што је посебно 

истакнуто као проблем јесте недостатак снаге да се на то 

стање утиче и да се оно мења. – Све су то сложена питања 

и захтевају професионално ангажовање педагога – указао 

је Миoмир Деспотовић. 

 Значај овог научног скупа истакла је и Биљана 

Радосављевић, председница Педагошког друштва Србије. – 

После дугог низа година обновили смо сарадњу 

Филозофског факултета, Oдељења за педагогију и 

андрагогију и Педагошког друштва Србије кроз 

повезивање педагошке теорије и праксе, са циљем 

професионалног развоја и пружања различитих видова 

подршке педагозима у институцијама образовног система. 

Очекујемо да овај научни скуп доведе до професионалног 

развоја и јачања позиције педагога – рекла је председница 

Педагошког друштва. 

 Поздрављајући присутне, нагласила је да јој је посебно 

драго што скупу присуствују и чланови Педагошког 

друштва који су на неки начин дали свој допринос развоју 

професије педагога и Педагошког друштва. – Циљ нам је да 

кроз пленарна излагања, а затим кроз рад у оквиру три 

тематски повезане целине критички сагледамо значај, 

могућности и перспективе професионалног деловања 

педагога у контексту глобалних друштвених промена, као 

и да размотримо улогу педагога у остваривању 

квалитетног образовања за све – нагласила је Биљана 

Рaдосављевић. 

 Председница Педагошког друштва је подсeтила и да се 

савремени приступ процесу образовања, између осталог, 

заснива на развоју људских потенцијала. То се посебно 

односи на професионални развој запослених, а нарочито 

на педагоге који су иноватори и покретачи позитивних 

промена у области образовања и васпитања. 

 О значају улоге педагога у данашњем друштву, као и о 

значају самог скупа говорио је професор др Јован Базић, 

помоћник министра просвете, науке и технолошког 

развоја за основна истраживања и развој научно-

истраживачких кадрова. – Данашњи скуп је достојан 

велике пажње и поштовања, али и свих похвала које се 

могу упутити људима за самопрегоран рад, за хуману 

мисију васпитања и образовања у све тежим друштвеним 

условима – рекао је 

Базић. 

 Према његовим 

речима, у савремен-

им процесима глоба

-лизације, брзог 

технолошког 

ЈАНУАРСКИ СУСРЕТИ ПЕДАГОГА 

Научни скуп „Педагог између теорије и 
праксе” 

Од великих речи којима се људи служе, 

реч васпитање има највећи домет.  

Ханс Кристијан Андерсен  



развоја и културе потрошачког друштва, све 

се више и монополски намеће један модел 

образовања, а то је стицање такозваног 

корисног знања, односно знања које је 

искључиво у функцији стварања и 

умножавања профита. – Зато је данас у 

образовању веома изражена тржишна 

логика. Све чешће се поставља питање: 

Колико кошта образовање? Тржишном 

логиком се одређује обим и квалитет 

образовања – рекао је Базић.  

 – Просветитељски идеал образованог, 

слободног и културног човека све се више 

губи. Дошло је и до урушавања система 

друштвених вредности и све се теже 

препознају друштвени циљеви и идеали – нагласио је 

Базић. Према његовим речима, улога педагога је данас од 

изузетног значаја с обзиром на то да су присутне многе 

негативне појаве у друштву, од појаве полуобразованог, 

неваспитаног и себичног човека до појаве веома сложених 

облика насиља и криминала. 

 – Међутим, без обзира на све околности, ми се данас 

морамо враћати правим изворима знања и универзалним 

друштвеним вредностима. Морамо више учити, радити и 

одговорније се односити према себи и другим људима. 

Морају се препознати вредности и садржаји које треба 

прихватити и непрестано уграђивати у понашање људи, 

од рођења до краја живота. У томе је и мисија педагога и 

друштвена улога која је веома драгоцена и од изузетног 

значаја – поручио је Базић.  

 Целоживотно образовање је такође важно питање. – Не 

смемо занемарити концепте целоживотног образовања – 

рекао је Јован Базић и додао да је посебно важно 

предвиђати које врсте занимања ће у скоријој будућности 

бити потребне како бисмо се за то благовремено 

припремили и ефикасно упошљавали. Потребно је 

развијати образовне садржаје који подстичу одговорност, 

солидарност и толеранцију. У том контексту мора се 

посветити већа пажња професији педагога.  

 Професор др Радован Антонијевић, управник 

Института за педагогију и андрагогију Филозофског 

факултета, говорио је о раду Института као водеће 

научноистраживачке установе која се бави проучавањима 

у области педагогије и андрагогије. Посебно је значајно 

споменути пројекат који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја „Модели 

процењивања и стратегије унапређивања квалитета 

образовања у Србији”. – Овде је кључна реч квалитет – 

истиче професор Антонијевић. 

 Поред тога, професор Антонијевић скренуо је пажњу на 

два зборника радова у издању Института, који су 

објављени 2012. године. Један је посвећен 

деведесетогодишњици рођења професора др Јована 

Ђорђевића и професора др Владете Тешића, наша два 

уважена професора. Други зборник „Квалитет у 

образовању – изазови и перспективе” објављен је поводом 

значајног јубилеја – 120 година од оснивања Kатедре за 

општу педагогију на Великој школи. 

 – Желим да истакнем да Институт постоји тридесет 

година и да ћемо ове године обележити тај значајан 

јубилеј једним пригодним научним скупом – рекао је 

професор Антонијевић. 

 Др Наташа Матовић, доценткиња, др Емина Хебиб, 

доценткиња и Драгана Павловић-Бренеселовић, ванредна 

професорка Филозофског факултета, представиле су 

вредне радове. 

 Рад др Наташе Матовић и др Биљане Бодрошки 

Спариосу „Болоњски процес и реформа студијског 

програма педагогије“ представила је Наташа Матовић. На 

самом почетку излагања говорила је о Болоњском процесу 

и о укључивању Србије у овај процес. Следећи део 

излагања посветила је карактеристикама студијског 

програма педагогије сагледаних са становишта три 

кључне компоненте овог процеса. На крају је указала на 

неке од дилема које су биле присутне током рада на 

развијању овог студијског програма.  

 Пре свега, синтагмом Болоњски процес означава се 

процес реформе високог образовања у Европи. Најшире 

посматрано, циљ овог процеса јесте успостављање 

јединственог европског простора високог образовања и 

промовисања мобилности студената и професора. Намера 

је да се допринесе стварању услова који ће повећати 

запошљивост европских грађана, али и да се допринесе 

међународној конкурентности европског система високог 

образовања у односу на неке друге системе. Високо 

образовање се према Болоњском процесу организује и 

реализује кроз три основна циклуса тј. три основна нивоа: 

основне, мастер и докторске студије. 

 Новина је свакако и увођење такозваног Европског 
система трансфера и акумулације бодова, који је код нас 
познатији као ЕСПБ – Европски систем преноса бодова. 
Суштина ове новине је да свака образовна активност која 
је планирана у оквиру студијског програма мора да буде 
исказана одговарајућом бодовном вредношћу. Увођење 

Научни скуп „Педагог између теорије и праксе“ 
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ових новина, пре свега, најдиректније доприноси 
мобилности студената.  
 Промене се односе и на осигурање квалитета и то у два 
правца. Један правац је развијање критеријума процене 
квалитета високог образовања. Са друге стране, ради се на 
развијању методологије која треба да омогући проверу 
испуњености појединих захтева који се постављају у 
оквиру појединих критеријума. Овде се свакако ради и на 
усклађивању критеријума који већ постоје у различитим 
земљама. 
 Наташа Матовић указала је на три промене предвиђене 
Болоњским процесом. Једна промена тиче се структуре 
система високог образовања, друга садржаја студијског 
програма а трећа промена се односи на документа који се 
стичу по завршетку одређеног нивоа студија. Уважавајући 
све промене прописа у високошколском образовању, 
Одељење за педагогију и андрагогију је конципирало нови 
студијски програм који је акредитован 2009. године. 
 Др Емина Хебиб представила је рад „Педагошка теорија 
и школска пракса – изазови у раду школског педагога”. 
Предмет наставног, истраживачког рада и интересовања 
Емине Хебиб јесте школска педагогија. Међутим, она је 
нагласила да је ово питање довољно занимљиво и 
провокативно и за оне који не раде у школи или се не баве 
проучавањем школе и школског образовања. У раду је 
наглашено да педагошка теорија, начин на који се одвија и 
услови у којима се одвија школска пракса и нормативна 
основа школског рада представљају тријаду међусобно 
повезаних елемената. 
 Према речима Емине Хебиб, о односу између теорије, 
програмске основе и праксе школског рада могло би се 
размишљати у два правца. Теоријска схватања управо се 
кроз програмска документа имплементирају у праксу, а 
сама пракса требало би да представља извориште за 
примену, проверу и промену различитих решења, али и за 
развој теоријских схватања о школи и школском 
образовању. Повезивањем ова два правца обезбеђује се да 
се теорија, програмска основа школског рада и школска 
пракса одвијају паралелно.   
 Емина Хебиб напоменула је да се на основу прегледа 
стручне литературе може извести закључак да се у 
последњих двадесетак година као најзаступљеније теме 
теоријских и истраживачких радова у области проучавања 
школе издвајају: унапређивање квалитета школског 
образовања као циљ реформе и развоја школе и школског 
система, различити аспекти и димензије демократизације 
образовне делатности, степени и форме децентрализације 
у области образовања (ефикасно руковођење радом 
школе). 
 У излагању Емине Хебиб наглашено је да треба радити 
на реконцептуализацији улоге педагога у образовном 
процесу и школској институцији. Сложеност улоге 
педагога у школи могла би се дефинисати и 
спецификовати издвајањем три подједнако важне 
димензије практичног деловања: педагог као сарадник, 
педагог као особа која пружа професионалну помоћ и 
подршку и педагог као истраживач. 
 Емина Хебиб закључује да би напори уложени у развој 
концепције улоге педагога и стручне службе у школи 

уродили плодом ако та концепција буде праћена 
променама у формалном образовању и стручном 
усавршавању школских педагога. 
 Рад др Драгане Павловић Бренеселовић „Чему служи 
педагог –прича у три слике” покреће нека суштинска 
питања у вези са професијом педагога. – Намера мог 
излагања није да дам одговор на питање: Чему служи 
педагог? Напротив, намера ми је да отворим то питање и 
да покажем да је заправо трагање за одговором на ово 
питање суштинска педагошка проблематика – рекла је 
Драгана Павловић Бренеселовић. 
 У раду су изнете три различите слике о томе чему 
служи педагог. Прва слика, „поглед у огледалу”, oдражава 
перспективу јавности. Подаци су добијени на основу 
анкетирања које су обавили студенти педагогије у оквиру 
курса професионалних вештина. Највећи број одговора 
дефинише педагога у вези са децом и нормализацијом 
понашања деце. Мањи број дефинише педагога као некога 
ко је стручан за васпитање и образовање, некога ко се бави 
питањем система образовања, питањем политике 
образовања, а не само непосредним радом са децом. Друга 
слика показује како студенти прве и четврте године 
педагогије виде улогу педагога. Одговори могу показати 
који профил се обликује током студија педагогије. Дечји 
кроки – скицу педагога дала су деца припремног 
предшколског програма дечјег вртића „Мића и Аћим”. 
 – Ове слике траже рам, односно добијене слике могу 
добити своје значење само ако их ставимо у рам, тачније у 
савремени друштвени и теоријски контекст образовања – 
наглашава Драгана Павловић Бренеселовић. Једна од 
порука овог значајног и веома интересантног рада јесте да 
је питање улоге педагога у овом времену комплексно 
педагошко питање, па је природно да одговоре понуде 
педагози. 
 Након пленарних излагања реализован је рад по 
секцијама у оквиру три тематске целине: „Образовање у 
вртлогу образовних политика”, „Педагог у заједници која 
учи”, „Професија педагог и концепција целоживотног 
учења”.  
 На крају скупа поднет је извештај о раду по секцијама. У 
извештају је Биљана Радосављевић истакла да су теме 
биле веома инспиративне и да су подстакле учеснике на 
многа питања. – Живе дискусије у секцијама су идеје за 
нове скупове – рекла је председница Педагошког друштва. 
 Научни скуп оцењен је као вишеструко користан за 
педагоге и педагошку струку и науку. На основу 
евалуације овог скупа може се рећи да постоји велика 
потреба за оваквим професионалним окупљањем 
педагога. ” 

Сања Југовић 

Највећа услуга која може да се учини 

једној земљи не састоји се у зидању 

великих зграда, већ у образовању 

великих и добрих грађана.  

Епиктет  
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 Како сте изабрали професију педагога и како је текла 
Ваша каријера до универзитетског професора? 

Искрено говорећи, ја нисам изабрао професију 
педагога, већ је она  изабрала мене.  

Када сам положио малу матуру у чувеној раковачкој 
реалци у Карловцу у Хрватској 1938. године, жарко сам 
желео да упишем средњу техничку школу. Сви ми, лички 
сиромашни дечаци, сањали смо тада да треба да 
постанемо „исто што и Никола Тесла”. Нисмо ми знали ни 
ко је тај Никола, ни шта је урадио тај наш Личанин у 
Америци, али се о њему у то време у Лици причало са 
много похвала. Сви смо маштали да будeмо као он. 

Нисам примљен у Техничку школу у Карловцу. Моја 
мајка (оца тада већ нисам имао), у договору са мојим 
стричевима (они су се, после смрти мога оца, сматрали 
одговорним за моју будућност), одлучи да ме упише у 
некадашњу Српску препарандију у Карловцу. „Сине”,  
говорила ми је мајка, „поп и учитељ су код нас у селу 
најпознатији, сви их цене, имају сталну плаћу, шта ти 
треба више... ” Помирим се са тим и упишем Учитељску 
школу. Брзо увидим да ту школу уписују само деца 
сиротиње. Због тога смо се, ваљда, веома лако зближили у 
тој школи. Провео сам,  у прва три разреда, лепе дане у  
њој са колегама. Решим, већ на самом почетку, да озбиљно 
учим. Кад већ морам да будем учитељ, тешио сам сам себе, 
онда морам  бити међу најбољим.   

Моје школовање у Учитељској школи у Карловцу није 
дуго текло нормално и пријатно како је започело. Када је 
проглашена профашистичка Независна држава Хрватска 
априла 1941. године, морао сам илегално да напустим 
Хрватску. У септембру 1941. нађем се као избеглица у 
Београду.  

Наставио сам школовање у Мушкој учитељској школи у 
Београду. Дипломирао сам 1943. године. Задржали су ме у 
избегличком дому као васпитача. Ту сам стицао своје прво 
педагошко практично искуство. Био је то избеглички дом 
за дечаке од десет до петнаест година који су код 
београдских мајстора, преко организације „Привредник”, 
изучавали разне занате и спремали се за послератни 
живот.  

Моја жеља да се у животу бавим техником није ме ни 
тада напуштала. Отишао сам на Технички факултет у 
Београду и питао за могућност уписа. Рекли су ми да не 
примају оне који су завршили учитељске школе и да бих 
морао да положим диференцијалне испите (разлику у 
програмима између гимназије и учитељске школе) из 
математике, физике и хемије и да се онда јавим па да ме, 
евентуално, упишу. Нисам имао услова да у Београду тада 
спремам те испите и да их полажем. Отишао сам на 
Филозофски факултет и уписао оно што је било могуће – 
Педагошку групу. И опет је, стицајем околности, 
професија одабрала мене, а не ја њу. 

Кда сам уписао студије педагогије решио сам, као и кад 
сам уписао Учитељску школу, да учим предано и да, ако 

већ не могу да будем техничар и проналазач, будем што 
бољи педагог и учитељ. 

Мој труд се исплатио. Када сам стигао до дипломског 
донета је одлука, да се, због недостатка кадрова на 
факултетима, најбољи студенти те прве послератне 
генерације студената, на свакој студијској групи, па и на 
педагогији, задрже на факултету. Као један од те тројице 
„најбољих” и „најперспективнијих” педагога остао сам на 
Факултету. Тако је почела моја универзитетска каријера. 
Опет је она –педагогија – изабарала мене, а не ја њу! 

Завршио сам последипломске студије на Институту за 
педагогију Универзитета у Лондону (а стипендију сам 
добио јер сам једини међу колегама поред руског веома 
интензивно тада учио и доста савладао енглески језик).  

Биран сам за асистента, затим после одбрањеног 
доктората из педагогије, за доцента, ванредног и 
редовног професора. Стигао, сам, дакле до врха у својој 
струци и каријери. Нисам имао разлога да будем ма на 
који начин незадовољан. 

Провео сам тридесет пет година радећи на 
Филозофском факултету у Београду. Преко хиљаду 
педагога тада је завршило студије педагогије. Немам 
тачну  евиденцију колико њих је радило дипломске 
радове под мојим менторством.  

Био сам ментор или члан комисије за одбрану 18 
специјалистичких, 40   магистарских и 32 докторске 
дисертације.  

Објавио сам досад преко 60 посебних књига, студија, 
уџбеника и приручника, затим преко 400 чланака у 
часописима и зборницима. 

 Никад нисам имао проблема са студентима током рада 
на Факултету. Моја девиза је била да сам ја ту ради 
студената, а не они ради мене. Уживао сам у раду са 
студентима. То ми је остало у најлепшим успоменама. 
Радујем се што сам могао многим младим људима да 
помогнем да стигну куда су у животу кренули.  

Ако нисам у животу радио оно што сам као дечак жарко 
желео, био сам поносан што сам и каријеру педагога 
завршио успешно, што сам у том раду открио многа тога 
што је требало истраживати и откривати, тумачити на 
нов начин, што је захтевало много личног стваралаштва. 
Дакле, много тога привлачног и лепог. Тако је у свакој 
професији, ако јој се човек преда без остатка, ако је заволи 
и ако у њој нађе себе. Ја сам то успео мојој педагошкој 
професији. И поносам сам на то. Ко зна да ли бих слично 
постигао (и по задовољству, и резултатима) да сам кренуо 
другим, у дечаштву, жељеним путем.... 

 

 Да ли се по Вашем мишљењу предмет педагогије и 
њено поље деловања данас у светлу савремених 
тенденција изменило и у ком правцу? 

Од времена када је вршено конституисање педагогије 
као посебне (друштвене и хуманистичке) науке средином 
19. века, много тога се дешавало и променило у протеклих 
више од једног века и по и у развоју педагогије и у 
наукама за њу релевантним. Многа отворена питања 
педагошке науке из 19. пренета су у 20. век. Педагогија 
није, нажалост, током 20. века задржала ни онај развојни 
темпо ни ниво који је имала пре тога. У том веку нема 
ниједног великог педагошког имена (изузимајући само 

РЕЧ ПЕДАГОГА 

ПРОФ. ДР НИКОЛА М. ПОТКОЊАК 
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неколико оних који су из 19. ушли животно у 20 век), нема 
ниједне педагошке концепције, ниједног одговора на 
основна теоријско-методолошка питања педагогије 
(односи се то и на њен предмет), који би били прихваћени 
и утицајни шире у свету, као што је то било током 19. века. 
Том урушавању педагогије и њеног статуса током 20. века 
допринела је, на теројском плану, чињеница да се она тада 
„везала” за једину тада шире прихваћену филозофију – 
филозофију егзистенцијализма – а та филозофија, по 
својим основним схватањима човека и његове суштине, 
није могла бити основа за конституисање педагогије 20. 
века у чијем центру би било ново поимање човека као 
слободног људског индивидуалног бића. На практичном 
плану, урушавању угледа и друштвеног статуса 
педагогије допринеле су много две доминирајуће 
тоталитаристичке друштвене творевине – фашизам и 
социјализам стаљинистичког типа – чијим идеолошко-
политичким захтевима је тада била приморана да се 
приклони педагогија. Педагогија не само да није 
доживела очекивани развојни научни напредак током 20. 
века, већ је доживела деградацију и супротстављања 
(јављају се антипедагошка схватања и покрети, посебно 
„црне педагогије”, који тврде, поред осталог, да педагогија 
више није потребна ни друштвеним заједницама ни 
појединцима), а на практичном плану такво негирање и 
урушавање  доживљава школа (покрети познати као 
„доле школе”, „разшколујмо друштво”).  

Због тога сам ја једној својој студији и могао дати 
наслов „Двадесети век ни век детета ни век педагогије“... 

И тако смо ушли и у овај 21. век! Сва питања педагогије 
– од предмета до њеног научног статуса и карактера, 
друштвене и индивидуалне људске потребе за 
педагогијом – отворена су. Велико поље делатности за 
младе педагоге жељне тражења и налажења, стварања  
новог у педагогији. 

 

 На која знања (научне дисциплине) се данас у 
највећој мери ослања педагогија? 

Не бих рекао да у томе има много промена. Педагогија 
се увек морала ослањати на сва сазнања о човеку, смислу 
и циљу живота, његовим личним и друштвеним 
потребама, посебно на сазнања која се односе на природу 
детета, њене потенцијале и могућности развијања, на оно 
што наслеђује и оно што може да стиче путем образовања 
и васпитања... Морала се педагогија увек ослањати на 
историјска и научна сазнања о друштвеним заједницама у 
којима човек живи и ради. 

Дакле, педагогија се и данас, као и у прошлости, мора 
ослањати на сазнања: филозофије, теологије, антропо-
логије, психологије, социологије, економије, анатомије и 
физиологије. Мора уважавати сазнања политике и 
идеологије, историје и традиције, на људске културне и 
цивилизацијске вредности.  

Томе се данас придружују, као нова, сазнања у вези са 
технологијом, кибернетиком, информатиком и комуни-
кологијом. Требало би да се педагогија ослања и на 
доминирајућу, нашем времену (посебно с обзиром на 
владајући глобализам и његов негативана однос према 
индивидуалитету човека и његовој личности) 
одговарајућу филозофију. Нажалост, ја такву филозофску 
основу педагогије не видим данас. И то је велики проблем  

за данашњу и сутрашњу педагогију.  
 

 Да ли се дефинисање основних појмова у педагогији 
променило и на који начин (образовање, васпитање, 
наставне методе, знање, учење)? 

На ово питање делимично сам одговорио у претходном 
питању. Променило се доста тога, рекао бих недовољно у 
односу на потребе појединаца и друштва. Глобализација 
намеће такве промене и нове приступе тим појмовима, 
односно педагошким процесима. Оно што је видно већ на 
први поглед јесте чињеница да се данас сувише у први 
план истиче само стицање знања, овладавање новим 
научним тековинама, стално се инсистира само на 
научном и технолошком „образовању” и развијању 
когнитивних способности ученика. Видно је запостављена 
личност ученика, њено индивидуално развијање, видно је 
запостављено васпитавање ученика, изграђивање 
личности ученика, настојање да сваки ученик изгради 
пожељни систем вредности којим ће се руководити у 
животу, запостављено је васпитавање емотивне и 
волитвне сфере личности ученика. 

Ја сам покушао да основне педагошке појмове 
дефинишем популарно, за шири круг читалаца, у својој 
најновијој књизи Педагошка знања сваком човеку нужна 
(Висока школа струкових студија за образовање 
васпитача, Вршац, 2012). 

 

 Како ми педагози и професори педагогије можемо 
допринети потпунијем развоју педагогије и њеној 
популаризацији (афирмацији) у јавности у Србији? 

Упорним залагањем да се педагошка знања научно и 
чињенички заснују и искуствено проверавају. Да се само 
таква педагошка сазнања узимају за основу наших 
залагања и за педагогију и за њену аформацију, приликом 
јавног заступања професионалне делатности, штампања 
радова из педагогије и сл. Педагогији су највише штетили 
и данас штете назови педагози, тј. „фразери”, „мудријаши”, 
„треболози” који све увек знају, о свему имају унапред 
готове „чврсте” судове и оцене, који никад не слушају 
пажљиво друге и никад не мисле да од тих других могу 
нешто да науче... Они који, „у име педагогије” стално 
нешто „пресуђују” и  захтевају и стално понављају „треба 
ово, треба овако, а не онако“, а то ни не покушавају (јер то 
и не могу) да поткрепе било каквим ваљаним 
чињеницама и сазнањима... 

Дакле, савесним и високостручним обављањем својих 
професионалних обавеза, сталним учењем, праћењем 
педагошке и друге за педагогију неопходне литературе, 
ослањањем и у раду и у популаризацији педагогије само 
на проверена и најновија сазнања и чињенице – то је пут 
којим треба педагози да иду у својој професионалној 
делатности. 

Оно што се може 
учинити са најмање 
напора, али уз 
добру вољу и жељу 
да очувамо нашу 
педагогију, јесте да 
престанемо да 
користимо страну и 
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Правилно васпитање састоји се у томе 

да се из сваког извуче оно што је 

најбоље .  

Махатма Ганди  



ружну педагошку терминологију. Престанимо, бар ми 
педагози, да ружимо језик своје науке. Не говоримо више: 
ни едукација ни едукатори, ни компетенције, ни 
курикулуми, ни курикуларна реформа, ни екселентни 
ученици, ни дизајнирање наставног часа, ни конеција 
садржаја наставних предмета, ни цертификати нити 
сертификати, ни инклузија, ни много тога још другога 
ружнога што се у нас користи, што нам намећу други, пре 
свега психолози... Док сам радио на Факултету захтевао 
сам да студенти код мене пишу семинарске и дипломске 
радове и говоре српски и да користе српску педагошку 
терминологију која је боља, и прецизнија, и одређенија, и 
лепша, и што је посебно важно, која је у духу нашег 
српског – матерњег – језика. 

 На моју иницијативу Српска академија образовања, 
чији сам председник, организовала је посебан научни скуп 
2011. године на тему „Чувајмо и поштујмо српску 
педагошку терминологију”. Мој уводи реферат штампан је 
у виду посебне брошуре.  

Први захтев и задатак – апел – који сам тада упутио и 
који упућујем и овом приликом свим педагозима јесте – 
чувајте и поштујте српску педагошку терминологију, јер 
ћете тако чувати и науку којом треба да се током живота 
бавите!  То је први корак који мора да учини сваки педагог 
у Србији и то одмах и без изузетка! 

 

 Као професор педагогије како сагледавате циљеве 
стратегије образовања и улогу педагога у њеном 
остваривању? 

Педагогози и педагогија доживели су потпуни неуспех 
и заслужују негативну оцену у припреми Стратегије 
развоја образовања у Србији до 2010. године. Не верујем 
да ће то лако поправити приликом њеног остваривања. 

Неприхватљиво је да педагози нису успели да изборе 
да буду међу ауторима тако важног педагошког 
документа какав је Стратегија. Њу су писали људи (ма ко 
они били) који нису имали и немају слуха за педагошка 
питања и који не поседују ни основна педагошка сазнања. 
Још је жалосније што они нису прихватили предлоге и 
примедбе која су стизала из јавне дискусије. Докуменат је 
својеврсна непедагошка подвала овом друштву (после 
прихавтања у Скупштини Србије постао је јавни и 
документ званичне државне просветне политике). 

Да је било који педагог учествовао у изради Стратегије 
не би се могло десити да се нигде у том документу 
посебно не говори о основном субјекту „образовања” – 
ученику (односно одраслом полазнику). Нигде се не 
говори о  личности тог субјекта ни о потреби њеног 
свестраног индивидуалног развијања и оформљавања. 
Нигде се не говори и не формулише циљ „образовања” у 
Србији у наредних десетак година. Нигде се не дефинише 
циљ васпитања у том документу, иако се у насловима 
поглавља стално понавља  синтагма „образовање и 
васпитање” (предшколско, основно, средње)! Нигде се не 
каже каквог ми то човека желимо и да „образујемо”, али, 
ваљда, и да васпитавамо у школама у Србији у наредном 
периоду. Важно нам је, свакако, то нико не спори, да тај 
човек много зна, да је добро професионално образован и 
оспособљен да се такмичи на тржишту радне снаге итд., 
али нам је не мање важно, бар нама педагозима,  да тај 
човек буде човек, људска личности, који ће се у животу и 

раду руководити одређеним културним, 
цивилизацијским, идејним, друштвеним, моралним, 
верским и другим вредностима. О тим вредностима нема 
ни речи у том документу. Њих они који се образују у 
нашим школама као да не треба ни да стекну ни да 
упознају. Ни на једном месту није у тој Стратегији 
поменуто, као иоле важно, ни друштвено, ни морално, ни 
естетско, па чак не ни радно васпитавање будућег нашег 
човека – грађанина. Тим документом обезличио се онај 
кога треба да васпитавамо у свим школама на свим 
нивоима, као да се настоји, хтели то аутори тог документа 
свесно или несвесно, да га претворимо – „образујемо” – 
само као  „машину која мисли” и која уме ово или оно.... за 
њих уопште није битно какав ће тај човек бити као људска 
личност, као члан породице, грађанин нашег друштва, као 
патриота и верник наше цркве... 

 Није тако ни у свету, ни у највећим државама и 
земљама света данас. Ми смо у томе, свакако, веома 
негативан педагошки – и друштвени, и државни и 
„научни” – изузетак. 

Ето подручја на коме педагози треба да делују – 
одлучно, упорно, критички, аргументовано, доследно и 
организовано и као појединци и преко свога Друштва. 
Томе би, вероватно, требало да послуже и ове Педагошке 
новине које се покрећу и чије излажење и појављивање ја 
свесрдно подржавам. 

 

 Како оцењујете и вреднујете разлику између плана и 
програма студија педагогије накад и данас? 

Нормално је да се сваке студије, па и студије педагогије, 
стално мењају и усклађују са потребама професије. То је 
чињено и у време док сам ја радио на Факултету. Стално 
смо настојали да „будемо у тренду” нових захтева. Колико 
смо у томе успевали најбоље знају они који су завршавали 
те студије и сусретали се у пракси и животу са 
педагошким проблемима. Живим у Ужицу и нисам довољо 
детаљно упознат са променама не само у плановима, већ у 
садржајима појединих студијских дисциплина које су 
извршене у времену од када сам у пензији. Отуда не могу 
директно одговорити на постављено питање. 

 

 Какво је Ваше мишљење о Болоњском процесу 
студирања и шта је реформа донела развоју студија и саме 
науке педагогије? 

Морам да признам да сам поздравио Болоњску 
декларацију и њено залагање за рационализацију свих 
студија, за одмеравање задатака према стварним 
могућностима студената (и временски и садржајно, у 
обавезама), за узимање више елемената у обзир приликом 
оцењивања студената и њиховог успеха у студијама, за 
више стварног студирања, а не учења из разних табака и 
бележака, за више консултација, за свестранију сарадњу 
наставника и студената, поздравио сам већу  мобилност 
студената итд. И сам сам се током рада на Факултету 
залагао за решавање таквих проблема. Како је почео 
процес остваривања захтева „Болоње”, почео сам да 
мењам мишљење. Не могу да прихватим цепкање свих 
студијских дисциплина на мале семестралне курсеве који 
не омогућавају сагледавање целине науке (студијске 
дисциплине), не прихватам извлачење на површину 
студија само практичних питања и бежање од њихове 
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теоријске заснованости, не прихватам омаловажавање 
теоријско-методолошких питања било које студијске 
дисциплине и науке. Уместо студирања и борбе за стварна 
знања и способности добили смо „трку” и „натезања” око 
броја кредитних јединица, уместо мобилности у студијама 
и могућности да се оне започну на једном, а доврше на 
неком дургуом универзитету у Европи, потпомажемо, у 
ствари,  још већи „одлив мозгова” из малих и сиромашних 
земаља у велике и богате земље... Има још доста тога „што 
је испливало на површину” приликом примене Болоњског 
процеса, што не могу да прихватим као добро... 

 

 У којој мери научна истраживања у педагогији 
доприносе примени у раду педагога у установама и 
одражавају се на унапређивање рада педагога? 

Мислим да ниједан педагог који је у школи стручни 
срадник не би смео да свој стручни рад заснива само на 
утисцима, на појединачним и непровереним чињеницама, 
на „чини ми се”, „било би добро” и сл. Основу његовог рада 
у школи, према утврђеном програму и подручјима рада, 
требало би да чини истраживање. За то данас има много и 
могућности и потребе. Сви будући педагози требало би да 
су током студија потпуно оспособљени за примењена и 
акциона истраживања, за проучавања историја случаја, за 
праћење иновација у свом раду и раду осталих наставника  
и сл. То је оно што је сваком педагогу најнеопходније.  

Да бих помогао у томе педагозима који већ раде у 
школама ја сам написао (у коауторству са колегом 
Вељком Банђуром) брошуру о примењенм 
истраживањима у школи. О другим, напред поменутим, 
педагошким истраживањима у школи  постоје добре, у 
пракси применљиве, брошуре. Заједно са колегом 
Недељком Трнавцем припремили смо, а Педагошко 
друштво Србије објавило два пута, зборник свих 
најважнијих инструмената које педагози могу и треба да 
користе у таквим истраживањима (и у свом свакодневном 
раду). Изговора да то није могуће чинити у пракси рада 
сваког педагога заиста више нема... 

 

 Колико се улога и положај педагога у установама у 
којима раде променила у односу на прве педагоге у 
васпитно-образовним установама? 

На ово питање сам већ делимично дао одговор у 
претходном питању. Нису се променили много ни 
подручја рада школских педагога, ни задаци који стоје 
пред њима. Променили су се много услови у којима су 
радили и у којима треба данас да раде. Док смо се у 
почетку, а било је то релативно давно, борили највише за 
место педагога у школи, за његово прихватање од стране 
управа школа и осталих наставника (а отпора је било 
много), док смо у почетку  „рашчишћавали” односе између 
школских педагога и школских психолога, данас педагози 
раде у другојачијој атмосфери. На њима је да се данас 
својим стручним радом, својим професионализмом, 
озбиљношћу у бављењу педагошким проблемима и на 
основу сопствених истраживања, изборе не само за свој 
лични и професионални углед, већ и за углед науке којом 
се баве. Они морају постизати веома висок квалитет у 
свом педагошком раду. То је општи захтев данашњице. 
Односи се и на све остале наставнике, па и на школе у 
целини. То више нико не може да учини уместо њих.   То 
они морају да учине сами. Имају све услове да у томе 
успеју. Од њих лично зависи оно што ће постоћи, од сваког 
појединачно. И Педагошко друштво у томе може и треба 

да одигра значајну улогу (организујући стручне и научне 
скупове педагога, повезујући их међусобно, омогућавајући 
им да међусобно размењују искуства стечена у пракси, 
објављујући њихове радове, истичући оне најбоље, 
награђујући их и подстичући на још већа прегнућа јавним 
признањима, дипломама и на други начин). 

 

 Шта бисте истакли као Ваш највећи допринос 
педагогији? 

Није моје да одговарам на ово питање. О томе треба да 
говоре други – и данас и сутра. Питајте некога о томе у 
неком следећем интервјуу.  

Оно што се, ипак, мени лично чини посебно важним то 
су стручњаци – педагози – у чијем образовању сам са 
љубављу учествовао, поготово када ти моји бивши 
струденти не само стигну, него својим радом на пољу 
педагогије престигну мене – свога професора. Недавно 
сам о томе с поносом говорио промовишући најновији 
књигу – Лексикон историје педагогије српског народа – 
капитално педагошко дело професора Недељка Трнавца. 
Није то, срећом и на моје задовољство, усамљени пример. 
Многи моји бивши студенти данас су истакнути редовни 
професори на многим факултетима у Србији, неки и ван 
Србије. Шта професору треба више? Ту су, уосталом, и моја 
штампана дела која остају иза мене. Колико она врене 
ствар је оцене других. 

 

 Ваша порука педагозима који данас раде у васпитно-
образовним установама? 

Већ сам напред нешто рекао о томе и када је реч о 
педагогији, и када је реч о педагошким истраживањима, и 
када је реч о поштовању српске педагошке терминологије. 
Овде бих додао још следеће: Борите се, педагози, за науку 
за коју сте се определили, борите се аргументовано, са 
знањем, ослањањем на чињенице, без празних фраза и 
непотребних хвалисања, борите се великим знањем и 
преданим и квалитетним практичним радом... Осећајте се 
увек позваним да реагујете када је реч о педагогији и 
педагозима. Никада се не заваравајте да знате много, да 
сте „све” научили и сазнали... да је време да се у личном 
усавршавању „направите паузу”. Нема те „паузе”. Без 
хвалисања вам кажем да ја и сада пратим с пажњом 
педагошку литературу и периодику и са радошћу 
откривам код неких младих колега доста тога што нисам 
знам и жалим што то нисам знао када ми је било далеко 
више потребно него данас. Али радост сазнавања новог 
није ме напустила и у овим мојим позним годинама... Зато 
и данас пишем и објављујем радове... Тиме испуњавам свој 
живот и данас, доживљавам радост рада и  живљења, а 
верујем да тиме и одужујем још увек свој професионални 
дуг српској педагогији. 

Подржавам Педагошко друштво Србије у његовом 
настојању да покрене и издаје Педагошке новине. Мудро 
вођене, у шта чврсто верујем, оне могу много допринети 
афирмацији педагогије у нашем друштву.  

Захваљујем што 
ми је указана част 
да дам овај интер-
вју за први број тих 
Новина. 

 
Ужице, априла 

2013 године. 
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Велика тајна усавршавања човечанства 

лежи у васпитању.  

Имануел Кант 



Разговор са начелницом Школске управе Београд, 
Горданом Цветковић, педагогом и просветним 
саветницима у ШУ Београд, педагозима Александром 
Вигњевић Калезић, Горданом Чукурановић и Љерком 
Ђорђевић о улози педагога у процесу екстерног 
вредновања, кључним документима које треба 
припремити, правилницима и процедурама које је важно 
проучити и по којима треба поступати, као и томе како на 
најбољи начин искористити запажања и препоруке које 
се добију у процесу екстерног вредновања. Зашто је 
екстерно вредновање „као слика у огледалу? ” 

 
 Када је почео процес екстерног вредновања школа, 

када се завршава и како тече? 
Процес екстерног вредновања школа у Београду и 

Србији почео је у мају 2012. године, и ево овај разговор 
води се на прву годишњицу. До децембра 2012. године 
завршено је екстерно вредновање у 16 школа у Београду. 
До краја другог полугодишта 2013. укупно ће бити 
завршена екстерна евалуација у 23 школе у Београду. 
Направљен је план за 2013. годину.  

 Београд има три формирана тима за екстерно 
вредновање и сваки тим је у обавези да вреднује две 
школе месечно. Не планира се спољашње вредновање у 
јануару, јуну, јулу и августу, то су месеци кад су распусти 
и одмори. Од 15. 9. 2013. креће се у нови циклус.  

 
 Да ли се процес екстерног вредновања реализује у 

свим школама и установама у Београду? 
 Све предшколске установе, основне и средње школе, 

треба да буду обухваћене процесом екстерног 
вредновања у наредних пет година, значи до 2017. 
године. У овом тренутку, у Београду смо се одлучили за 
вредновање основних школа и гимназија. Очекујемо 
додатне стандарде за средње стручно образовање који 
треба да уваже и препознају специфичности и 
различитости средњих стручних школа. Тај документ 
помоћи ће нам да квалитетно уочимо и добре стране и 
слабости у средњим стручним школама. У тим 
стандардима треба да се препознају специфичности тих 
школа као што су практична настава, вежбе, блок настава, 
припрема за рад и све активности у делу стручне наставе. 
Ни у Београду, ни у Србији није још почело вредновање 
предшколских установа. Документ „Стандарди квалитета 
предшколских установа” је донет, али још неки додатни 
инструменти морају да се заврше. У вредновање 
предшколских установа кренуће се следеће године.  

 
 Коју документацију је неопходно да школа, односно 

педагог припреми пре уласка евалуатора у школу? 
 
 Пре него што се уђе у школе, директори се позову на 

састанак на којем се дају детаљна упутства, договарамо се 
шта све треба да се пошаље и како да се организује 
процес. Како би се што објективније проценио квалитет 

школе, у процесу екстерног вредновања анализирају се и 
вреднују следећи документи: развојни план, годишњи 
план, извештај о раду школе, извештај о раду директора, 
извештај ЗУОВ-а са завршног испита за последње две 
године (како би се упоредило да ли има разлике и 
побољшања успеха), школски програми, извештај о 

самовредновању, запажања са часова, затим се анализира 
сајт школе, часопис школе, пројектна документација 
(уколико је школа у неким пројектима) или нешто што 
сама школа издвоји а може да помогне да се створи што 
објективнија слика.  

 Трудимо се да сагледамо шта је то што је добро у 
школи да бисмо могли да планирамо непосредни увид и 
питања која ћемо постављати циљним групама. То нам је 
важно јер се процењују сви стандарди, свих 30 стандарда 
и 158 индикатора. Постоје кључни и постоје изабрани 
стандарди који се бирају на основу специфичности 
школе. У гимназијама се не процењују сви стандарди, не 
процењује се један стандард који се односи на резултате 
са завршних испита јер то још није завршено. Дакле, у 
гимназијама се процењује 29 стандарда. 

 Поменута документација и тај први увид у рад школе 
нам служе као полазна основа. Врло је важно да се зна да 
се сви закључци доносе на основу доказа, а не на основу 
утиска.  

Један од доказа јесте документација, али се сви 
индикатори на неки начин проверавају и кроз 
документацију и кроз непосредан увид и кроз разговоре 
са циљним групама. Тако се укрштају подаци да би се 
добила што јаснија слика о школи. Понекад оно што 
видимо у непосредном увиду не мора да буде устаљена 
пракса, оно што пише у документацији не одговара 
стварном стању, зато је важно да се укрсте сви ти подаци 
и да се чује шта о томе мисле деца, родитељи, 
наставници, школски одбор...  

 
 Како тече процес екстерног вредновање када 

евалуатори уђу у школу и која је улога педагога у том делу 
процеса? 

 Када  уђемо у школу погледају се записници са 
стручних већа, записници свих тимова, извештаји 
просветних саветника и записници просветне 
инспекције. 

 Педагог припрема годишње и месечне планове рада 
наставника и индивидуалне образовне планове, који се 
анализирају и користе да се на часовима лакше прате 
ученици који раде по ИОП-у, циљеви који су постављени и 
сл. Начелница и просветни саветници сами иду на часове, 
без присуства директора или стручних сарадника. 

Педагог, заједно са директором и осталим стручним 
сарадницим,а помаже да се процес у школи добро 
организује, припрема изабране представнике циљних 
група за разговор, помаже да се организују интервјуи са 
ученицима, родитељима, наставницима, школским 
одбором, да се обезбеди узорак и циљна група методом 
случајног узорка, да се сви уредно позову на састанак... 
Директор или педагог упознаје све актере са циљем 
разговора и процесом екстерног вредновања.  

 Важно је напоменути да евалуатори јасно препознају 
када се ученици припремају за посету и када после посете 
има „преслишавања” и ученика и наставника шта је ко 
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УЛОГА ПЕДАГОГА У ЕКСТЕРНОМ  

ВРЕДНОВАЊУ 



рекао. То нешто говори и утиче на квалитет процеса и 
нама показује да не постоји добра пракса самовредновања 
у коју су укључени сви актери. Школа би требало сама да 
зна шта мисле различити актери о квалитету и на чему 
треба да ради. 

 
 Који су правилници које мора свака школа да зна и 

примењује за процесе интерног и екстерног вредновања и 
како педагог може да помогне? 

 Педагога треба да добро упозна наставнике са два 
кључна правилника, Правилником о вредновању 
квалитета рада установа („Сл. гласник РС”, 9/2012 од 05. 2. 
2012) и Правилник о стандардима квалитета рада 
установе („Сл. гласник РС”, 7/2011 и 68/2012 од 26. 7. 
2012). Целокупан процес екстерног вредновања заснован 
је на стандардима квалитета. Важно је да се добро проуче 
ови правилници у оквиру саме школе, као и процедуре, 
шта се прати, како се вреднује и сл. Онда нема страхова 
шта ће бити када доћу евалуатори. Потешкоће настају ако 
школе не знају за ове правилнике, што се дешава у пракси, 
па се први пут сусрећу са њима када се саветници најаве 
за вредновање.  

 Сви треба да знају да је повратна информација са часа 
кратка, да је заснована на јаким странама и на ономе што 
треба да се унапреди и онда нема много простора за 
неспоразуме. Важно је да сви знају о чему се ради.  

 Потребно је и да педагог помогне у анализи стандарда 
и индикатора који се односе на наставу. На стручним 
већима педагози са наставницима могу да се баве тим 
индикаторима и да онда заједно размишљају како да 
планирају активности које проверавају оствареност 
одређених индикатора. Важно је да се о овоме размишља 
приликом планирања рада школе и да се воде стручне 
дискусије на стручним већима. Неопходно је размишљати 
о томе шта све може бити доказ за одређени индикатор и 
које све активности се могу планирати, нпр. за индикатор 
Ученици стичу знања на часу.  

 Документ о стандардима квалитета треба да буде 
инструмент који ће да живи у школама, да помаже 
школама да напредују и да суштински унапреде квалитет. 
То је повезано и са самовредновањем. Нови циклус 
самовредновања треба да буде ослоњен на ове стандарде 
и индикаторе. У старом Приручнику о самовредновању, 
који се може користити као помоћни, има добрих 
инструмената који могу да се употребљавају, али он није 
довољан. Сада је важно говорити и о новинама које доносе 
стандарди квалитета рада установа у односу на стари 
приручник (мада важе оба приручника): о превенцији 
насиља, о инклузији,  о образовним стандардима... 

 
 Како и на које све начине школа може да на најбољи 

начин искористи запажања и резултате које добије у 
процесу екстерног вредновања да би унапредила свој рад 
кроз самовредновање? 

 Школе могу да искористе наше закључке и сугестије 
као полазну основу за доношење својих стратешких 
докумената  и акционих  планова.  

 Такође, школе могу да провере свој процес 
самовредновања и да процене да ли је та слика била 
реална, да ли су било преоштри или превише благи у 
оценама. Екстерно вредновање може да провери тренутно 

стање и да пружи неке смернице у ком правцу школа даље 
треба да се развија.  

 Сваки наставник појединачно добије повратну 
информацију о свом часу и за њега је та информација 
корисна јер га усмерава у одговарајућем правцу. Директор 
непосредно након процеса екстерног вредновања добије 
детаљну повратну информацију за све области, које су 
јаке стране и шта треба да се унапреди. Званични 
извештај школа добија у року од осам недеља и он мора 
бити у складу са повратном информацијом.  

 
 На који начин школе добијају оцене у процесу 

екстерног вредновања? 
 Оцене се добијају за све стандарде, што је пракса ШУ 

Београд, и то може да буде добар показатељ који су 
стандарди на којима још треба додатно да се ради, а који 
стандарди су слабије процењени, као и током 
самовредновања. Те процене треба укрстити и 
искористити за стварно унапређење рада школе. Ми смо у 
обавези да дамо оцену за десет кључних и за пет 
изабраних стандарда. Пет стандарада изаберемо на 
основу увида и анализе које имамо пре посете. Кључни и 
изабрани стандарди кључни су и за доношење завршне 
оцене. Правилник јасно регулише у ком проценту морају 
бити остварени кључни и изабрани стандарди да би се 
добила одређена оцена. Нпр. ако школа има слабо 
постигнуће, рецимо добила је неку двојку на кључним 
стандардима, не може да има оцену четири, без обзира на 
остале оцене. Оцене показују проценат остварености 
одређених стандарда и не треба их доводити у везу са 
школским оценама. Кључни стандарди су у фокусу и тако 
су дефинисани да представљају основу рада: настава, 
безбедност, подршка.  

        Школе имају обавезу да у року од осам недеља 
након добијеног извештаја, направе акциони план 
унапређивања и уграде закључке у све активности за 
наредну школску годину, у сва документа и процесе 
реализације. У наредном периоду планирамо да 
разговарама о смерницама, односно о томе како треба да 
изгледају ти акциони планови јер су они врло различито 
написани. 

 

 Да ли се у процесу екстерног вредновања часова 
непосредног рада прати оствареност образовних 
стандарда по предметима? 

Оствареност образовних стандарда прати се кроз 
целокупан процес непосредног посматрања, не само кроз 
часове.  

Важно је да наставници разумеју да се у процесу 
екстерног вредновања не дају сугестије и да то није исто 
што и стручно педагошки надзор. Овај процес је као 
„слика у огледалу”, ми дамо повратну информацију, 
процењујемо као неко ко са стране посматра како то 
изгледа. Повратна информација наставницима јако 
кратко траје, а даје 
се између два часа и 
односни се на оне 
стандарде које смо 
успели да видимо и 
проценимо. Ми не 
дајемо инструкције 
како да се нешто 
мења, већ само 

Образовање је најмоћније оружје које 

можете употребити да мењате свет.  

Нелсон Мандела 
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дајемо оцену квалитета, запажања о томе шта је добро, а 
на чему треба још радити. Сваком наставнику би након 
повратне информације требало да буде јасно на чему 
треба да ради. Поред поменуте педагошке документације, 
анализирамо и педагошку документацију наставника за 
праћење ученика, ученичке свеске, ученичке радове, 
продукте...  

Важно је напоменути да се посећује и допунска, 
додатна настава, секције, одељењска заједница, изборни 
предмети... трудимо се да обухватимо све сегменте и 
активности живота школе. Посета траје један школски 
час. 

Директори често желе да знају које оцене је конкретни 
наставник добио. Ми не дајемо директору повратну 
информацију о квалитету појединих часова и оценама које 
су поједини наставници добили. На основу свих тих оцена 
дајемо оцену наставе. Требало би да сваки наставник, 
након добијања повратне информације, зна на чему треба 
да ради. Дешава се да нам, када кажемо код ког 
наставника идемо, дају сугестије, кажу то је овакав или 
онакав наставник и дају процене. То није добро и не би 
требало да се ради. Било би занимљиво да то пратимо, јер 
оно што нам кажу и оно што ми видимо понекад је 
потпуно различито.  

Наставници се мало плаше тим оценама, а то апсолутно 
није оно што ми желимо. Кад ујутру дођемо у школу, ми 
одлучујемо код ког наставника ћемо ићи. Добро је да се 
сви у школи припремају, а ми имамо план. У малим 
школама покушавамо да посетимо 50% часова, а у 
великим школама око 40%. 

Улога педагога је да та сва школска документација не 
буде само формална већ да процес планирања буде 
квалитетан. Извештаји су врло различити по структури, 
форми, квалитету, уложеном труду. У већини школа 
примећује се да та важна документа, осим неколико особа 
који их припремају, запосени не познају довољно. 

 
 Које интересне групе се интервјуишу? 
 Посебно се обавља интервју са ученицима од 1. до 4. 

разреда, а посебно са ученицима од 5. до 8. разреда, 
наставницима, ученичким парламентом, представницима 
савета родитеља, школским одбором, директором и 
стручним сарадницима. Раде се структурирани интервјуи 
и разговори са сваком циљном групом посебно. У 
интервјуима су врло слична питања постављају свим 
актерима јер нам је важно да укрстимо податке. Посредна 
оцена је и то колико родитеља и чланова школског одбора 
дође на интервју. То говори о квалитету сарадње са 
школом.  

 
 Какви су Ваши утисци након досадашњих посета 

школама?  
 Задовољство нам је да кажемо да смо до сада имали 

јако добар пријем у школама и да смо били добродошли. 
Постоји мала нервоза и тензија на почетку, али касније је 
све у реду. 

 
 Да ли је било неких интересантних запажања или 

анегдота које можете да поделите са нама? 
 Кад децу питамо који су најбољи часови, кажу: „Па ево, 

ови ове недеље, кад долази инспекција, директор или 
педагог”. 

 
Драгана Спасојевић, педагог 

 

МОЈЦА КОВАЧ ШЕБАРТ, ЈАНЕЗ КРЕК,  
ОСНОВЕ ВАСПИТАЊА У ШКОЛИ –  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОЈМА И ПРИМЕНА У ПРАКСИ 
(превела са словеначког Аленка Здешар Ћириловић, 

Clio, Београд, 2012, 181 странa) 
 

Ослањајући се на Кантов „закон људскости”, и 
Диркемову тезу да је „васпитање стални напор да детету 
наметнемо поглед на свет, осећања и понашања до којих 
самостално не би дошло”, књига под насловом Основе 
васпитања у школи – концептуализација појма и примена 
у пракси, аутора Мојце Ковач Шебарт и Јанеза Крека, има 
за циљ да истакне кључне димензије васпитања у школи. 

Кроз 8 поглавља књиге (Васпитање: укључивање у 
културу као услов развоја; Како функционише школска 
институција; Формални оквир за објективно одређивање 
активности школе;Васпитавање у самосталну, одговорну 
особу: аутономијa као основни васпитно-образовни циљ; 
Како поштовати плурализам вредности и знање које 
утемељује наука; Васпитна активност у јавној школи, 
формална права и дужности, васпитне мерe и специфичне 
васпитне стратегије; Aуторитет наставника и Шта треба 
да укључује васпитна основа школа) аутори нас наводе да 
промишљамо о васпитању у јавној школи. 

У првом поглављу књиге који носи наслов Васпитање: 
укључивање у културу као услов развоја, говори се о 
васпитању као процесу у коме се појединац подређује и 
прилагођава захтевима друштва које му преносе „важни 

 

11 

ОСНОВЕ ВАСПИТАЊА У ШКОЛИ 

ПРИКАЗ КЊИГЕ 



други”, односно да свако друштво обликује одређен 
преовлађујући тип личности. У овом поглављу 
упознајемо се са подацима добијеним у међународним 
истраживањима о здрављу омладине које су спровеле 
европске канцеларије Светске здравствене организације. 
Наиме, из резултата истраживања сазнајемо да 
словеначки ученици имају мање обавеза у школи од 
својих вршака у свету и мање здравствених проблема, али 
осећају натпросечно велико оптерећење. Разултати овог 
истраживања навели су ауторе да промишљају о 
узроцима резултата истраживања, о васпитној димензији 
школе, али и оптерећењу ученика у школи. Неки од 
узрока овог оптерећења свакако се налазе у школи у којој 
се тежиште са наставника мора пренети на ученике и 
уместо меморисања градива развијати (критичко) 
мишљење.  

 Поглавље које носи назив Како функционише школска 
институција трага за одговорима о томе како се ствара 
демократска култура школе и њен оквир.  Школа као 
васпитно-образовна установа одређена је спољашњим 
правилима и нормама. Аутори сматрају да је, с једне 
стране, ученицима потребно представити формални 
оквир принципа и друштвених норми, а са друге стране, 
школа мора учити ученике како износити аргументе, 
како процењивати правила, како расправљати, а како 
водити дијалог. Иако школа добија демократски оквир 
када приликом укључивања ученика у процес учења не 
делује самовољно, ипак је и у таквој школи аутономија 
наставника, директора, родитеља и ученика ограничена. 
Део демократске културе школе чини и партиципација 
ученика. Када постоје објективна ограничења 
партиципације ученика у школи, једино се тада са 
ученицима може постићи договор о правилима, сматрају 
аутори. 

 Треће поглавље, Формални оквир за објективно 
одређивање активности школе, бави се питањима устава, 
законодавства, заједничких вредности, принципа и 
циљева васпитања и образовања и правила школског 
реда. Принципи демократије, аутономности и једнаких 
могућности, основни су принципи на којима би требало 
заснивати систем васпитања и образовања. Школа мора 
да промишља и проналази најбоље начине њихове 
примене, као што и наставник мора да постигне циљеве 
на три нивоа (знања, осећања и поступања) засноване на 
наставним плановима. Важна димензија моралног 
васпитања јавне школе, дата у овом поглављу, етичка је 
димензија људских права и права детета. Да би се у 
школи развијало поштовање људских права, аутори 
сматрају да школа мора да преиспита усвојене вредности 
и норме и етичку димензију уведе у заједнички 
вредносни оквир. 

 У наредном поглављу који носи назив Васпитавање у 
самосталну, одговорну особу: аутономију као основни 
васпитно-образовни циљ, разматра се појам аутономије, 
односно, индивидуални развој аутономије ученика 
посматра се у оквирима људских права. Школа је средина 
у којој дете може да развија идентитет када успостави 
услове у којима ученик стиче независност, али у исто 
време успоставља оквире који га уче „спозна своја 
ограничења”.  

У поглављу под насловом Како поштовати плурализам 
вредности и знање које утемељује наука аутори истичу да 
критеријуми „објективности, критичности и 
плуралитета” могу бити смернице приликом одлучивања 
о начину извођења наставе. Поштовање ових 
критеријума обавезују школу и наставнике да буду 
објективни, да оцењују објективно проверљиво и 
показано знање, као и да преносе знања која се заснивају 
на научним достигнућима, а да поруке које шаљу 
ученицима не доводе до индоктринације. 

 Васпитна активност у јавној школи: формална права и 
дужности, васпитне мере и специфичне васпитне 
стратегије наслов је шестог поглавља. Формално 
одређена права и дужности  и правила школе 
ограничавају самовољу и утичу на квалитет школског 
деловања, зато је потребно промишљати приликом 
обликовања васпитне основе, јер „школа и наставник 
морају аргументовати васпитну основу и у односу са 
родитељима”. Аутори сматрају да највећи утицај 
приликом успостављања ауторитета наставника код 
детета имају родитељи који својим конкретним 
поступцима формирају однос детета према наставнику у 
школи.   

 Ауторитет наставника главна је тема седмог поглавља 
књиге. Наставник успоставља ауторитет својим местом у 
школској хијерархији, али и тиме што као личносст 
развија поверење у знање и понаша се морално. На крају 
поглавља закључујемо да, ако је однос између наставника 
и ученика одређен институционалним оквирима, 
ауторитет наставника треба да се заснива на 
трансферном односу између наставника и ученика. 

 У последњем поглављу књиге корисним сматрамо 
дати оквир који школама може послужити при 
планирању, реализацији и самоевалуацији васпитно-
образовног деловања у школи. Оквир за обликовање 
васпитне основе школе садржи главне димензије као што 
су: заједничке цивилизацијске норме и формална 
правила; концептуализација наставника као ауторитета; 
школска култура; сарадња породице и школи; сарадња са 
широм заједницом; прикривени курикулум и специфичне 
васпитне стратегије.  

Иако се књига бави васпитним основама у 
словеначким школама, промишљања у вези са овом 
проблематику свакако треба да нађу одјека и у нашој 
педагошкој пракси. Ова књига позива школе да 
промишљају и преиспитају васпитне поступке и пронађу 
принципе, правила и норме које ће бити ослонац за 
конкретну активност свих учесника у васпитно-
образовном процесу.   

Јела Станојевић, педагог 
Техничка школа ГСП 

Београд 
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Циљ васпитања је у томе да телу и 

души да сву лепоту и потпуност коју 

могу имати. 

Платон  



 

ПРОФ. ДР НЕДЕЉКО ТРНАВАЦ, 

ЛЕКСИКОН ИСТОРИЈЕ ПЕДАГОГИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА 
(Завод за уџбенике и наставна средства 

Београд, 2012, 736 страна) 

 

Педагошка библиотека богатија је за још једну књигу 

под насловом Лексикон историје педагогије српског 
народа – период до 1945. године, ауотра проф. др 

Недељка Трнавца, у издању издавачке куће Завод за 

уџбенике и наставна средства из Београда.  

Књига представља историјски мозаик сачињен од 

појмова националне историје педагогије као научне 

дисциплине, догађаја из прошлости васпитања, школства, 

просвете и педагошке науке, значајних установа које су 

постојале или и данас постоје у овој области, личности 

које су важне за историју педагогије, као и извора и 
литературе који могу послужити за даља истраживања. 

Сачињена од описа материјалне и духовне културе у 

области школства, музејских и архивских извора, 

фотографија, мапа, историјских занимљивости, књига 

представља ризницу историје српског школства, 

просвете и педагогије. Ова књига са више од 5000 

одредница чува и негује историју српског школства и 

афирмише национални идентитет. 

 

Јела Станојевић, педагог 

Техничка школа ГСП 

Београд  

 

ИЗ ЛЕКСИКОНА ИСТОРИЈЕ ПЕДАГОГИЈЕ СРПСКОГ 

НАРОДА 

 

Педагогијски лексикон – После недовршене 

Педагогијске енциклопедије (1895-1916, Загреб), ово је 

био први лексикон на нама доступном говорном 

подручју. На 472 стране, приредили су га Стеван Патаки, 

Маријан Ткалчић, Анте Дефранчески и Јосип Демарин. 

Издавач је био Минерва накладна књижара, Загреб, 1939. 

 

Екстернат (школе) – за разлику од некада често 

интернатски уређених школа, ово је школа у којој су 

ученици слушали само предавња, а становали су код 

родитеља или старатеља. 

 

Друштво за ширење просвете у српском народу – ово је 

друштво основала група вредних и активних професора и 

учитеља, у сарадњи са Учитељским удружењем и 

Професорским друштвом, а уз непосредно ангажовање др 

Војислава Бакића и Катедре за педагогију Велике школе. 

 

Архијерејска школа – придворна ( црквена) школа, која 

се налази при епископском двору, слична и виша од 

манастирских школа. 

 

„Голубица” – књижевни алманах Глигорија Возаревића, 

првог књижара у Београду. Пет књига објављено је 

између 1830. и 1844. 

 

Обука/обучавање – старији назив за наставу, а данас 

првенствено за ону у којој преовлађује практична 

активност (радно оспособљавање). 

 

Гаудеамус игитур – стара студентска песма, настала у 

земљама латинске културе, а која је данас постала 

незванична студентска химна. 
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ЛЕКСИКОН ИСТОРИЈЕ 

ПЕДАГОГИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА 

ПРИКАЗ КЊИГЕ 

Школство мора бити такво да се оно 

што нуди, узима као драгоцени дар, а 

не да буде одбојна обавеза. 

Алберт Ајнштајн 
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ЧАСОПИС  НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ 

 

Драге колегинице и колеге педагози, 

 

Претпостављам да сте се већ раније упознали са 
профилом и садржајима часописа Настава и васпитање 
који издаје Педагошко друштво Србије, од 1952. године. 
То је  наш једини педагошки часопис који од оснивања 
излази без прекида, без обзира на проблеме због којих су 
многи часописи успорили или прекинули свој рад.  

Трудећи се да подигнемо ниво нашег часописа и 
проширимо круг читалаца међу  колегама просветним 
радницима  отворили смо већи простор емпиријским и 
теоријским радовима из различитих васпитно-
образовних подручја, пратећи истовремено све 
разноврсније потребе и проблеме нашег образовања.   

Ценећи нову концепцију, почев од 2006. године, 
редакцију састављену од истакнутих стручњака из земље 
и иностранства, као  и квалитет објављених радова 
Министарство за науку и технолошки развој Републике 
Србије, доделило је Настави и васпитању категорију М24  
2010. године. Овим рангом  обележавају се научни  
часописи међународног значаја који су одмах испод оних 
највише рангираних на такозваној  међународној научној 
листи - SCI листа. Без обзира на финансијске тешкоће 
Педагошког друштва  и скромно суфинансирање од 
стране Министарства за просвету, науку и технолошки 
развој Републике Србије, претплату држимо на 
минималном годишњем износу како би школе и наше 
колеге појединци  могли да имају приступ најновијим 
научним истраживањима и захваљујући њима решавају 
неке од свакодневних васпитних и образовних проблема.  

О Настави и васпитању више ћете сазнати на сајту 
Педагошког друштва Србије   

http://www.pedagog.rs/nastava_i_vaspitanje.php 

У нади да ћете ви и ваше колеге  постати читаоци и 
претплатници  Наставе и васпитања, желим вам успех у 
раду и срдачно вас поздрављам,  

    

 др Гордана Зиндовић Вукадиновић   

Главни и одговорни уредник Наставе и васпитања 

ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

за наредну школску годину, припремили смо Вам низ 
програма стручног усавршавања за које се надамо да ће 
испунити Ваша очекивања у погледу професионалног 
развоја. 

Заинтересовани могу добити све остале информације 
на телефон: 011/2687-749   радним данима од 10-15 
часова или на e-mail: drustvo@pedagog.rs 

 

1. Оснаживање младих кроз ученичке парламенте 

Компетенција: K3 - Приоритети: 4 

2. Оснаживање младих кроз ученичке парламенте -  

ONLINE, Компетенција: K3 - Приоритети: 4 

3. Оснаживање младих кроз шк./вршњачку медијацију – 

базични, Компетенција: K4 - Приоритети: 1,2 

4. Оснаживање младих кроз шк./вршњачку медијацију – 

напредни, Компетенција: K4 - Приоритети: 1,2 

5. Подршка подстицању и развоју читања код деце, 

Компетенција: K2 - Приоритети: 5, 7 

6. Васпитни проблеми ученика и како их превазићи, 

Компетенција: K3 - Приоритети: 1 

7. Методологија и садржаји рада на часовима одељењске 

заједнице – одељењског старешине, Компетенција: K3 - 

Приоритети: 4,6 

8. Професионализација одељењских старешина у сарадњи 

са родитељима, Компетенција: K4 - Приоритети: 4, 7 

9. Професионални развој стручних сарадника (педагога и 

психолога) у школама и домовима ученика, 

Компетенција: K4 - Приоритети: 6 

10. Планирање и реализација додатне образ. подршке 

ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи, 

Компетенција: K2 - Приоритети: 3, 5 

11. Методичке посебности рада са АДХД дететом / 

учеником – инклузивни модел, Компетенција: K3 - 

Приоритети: 3, 6 

12. Како написати добру припрему за час, Компетенција: 

K2 - Приоритети: 4, 6 

13. Обука наставника за решавање дисциплинских 

проблема у настави, Компетенција: K3 - Приоритети: 1 

14. Развојно и пројектно планирање, Компетенција: K4 - 

Приоритети: 6 

15. Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-

васп. установи, Компетенција: K1 - Приоритети: 6, 7 

16. Креативна настава, Наставник – ученик – родитељ, тим 

који побеђује, Компетенција: K2 - Приоритети: 5, 6 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

Часописа Настава и васпиатње  

Педагшког друштва Србије 

 

„НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ“ - часопис за педагошку 
теорију и праксу, излази  четири пута  годишње.  

Продаја путем годишње претплате. Уколико сте 
заинтересовани, јавите се на телефоне Педагошког 
друштва 011-2687-749, 011-3067-783 или на е-mail 
drustvo@pedagog.rs 

Цена претплате:  

   3,200.00 за установе 

   2,000.00 за појединце   

   1,700.00 за чланове Педагошког друштва 

mailto:%20drustvo@pedagog.rs
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У децембру 2011. године на Филозофском факултету у 

Београду, група студената педагогије решила је да се 

удружи, уради нешто несебично и потруди се да покрене 

промену у својој околини оснивањем Клуба студената 

педагогије (КСП). 

 

КСП је основан у циљу решавања неких од кључних 

студентских проблема током студија, подизања свести 

студената о активизму и потреби сталног и свестраног 

усавршавања, као и практичног деловања.  

 

Наше активности су различите, али постоје смернице 

којима се водимо: 

1. Промовишмо педагогију као науку и на тај начин се 

трудимо да информишемо средњошколце,  али и ширу 

јавност, о областима и темама којима се педагогија бави. 

2. Сарадњом са професорима, уочавањем и решавањем 

студентских проблема трудимо се да омогућимо 

студентима да имају боље студије, али се такође бринемо 

и за будуће студенте. 

3. Пројектом менторства и пружањем подршке 

студентима помажемо бруцошима током прве године 

студија, и упућујемо их на праве вредности. 

4. Организацијом занимљивих активности, трибина, 

семинара, филмских пројекција и радионица, 

омогућавамо студентима да науче нешто занимљиво и да 

се друже и упознају.  

Од оснивања смо организовали и реализовали: две 

трибине (о новој стратегији образовања и дечјим 

правима), угостили смо два пута студенте педагогије из 

Ротердама, учестовали у манифестацији Ноћ музеја, 

помогли у организацији и реализацији „Јануарских 

сусрета педагога”,  а посебно истичемо да смо завршили 

шестомесечни пројекат менторства у којем су старији 

студенти били ментори бруцошима (14 ментора, 30 

бруцоша) и на тај начин им помогли да се прилагоде 

студијама, пронађу одговарајуће моделе за учење, добију 

неопходне информације и подршку. Ове године је у 

плану више активности, а најважнија је Национална 

конференција студената педагогије, која ће бити 

организована по први пут код нас са идејом да покрене 

студенте педагогије широм Србије.  

Занимљиво је да је тренутно у оснивању Клуб 

студената педагогије у Новом Саду, што је доказ да се 

добре идеје шире и покрећу, а ми се надамо да ће се и у 

Нишу и Косовској Митровици десити исто, тако да ћемо 

ускоро имати мрежу студентских организација које ће се 

бавити педагошким питањима. Тиме ћемо допринети 

развоју наше науке и професије и бити активни 

покретачи промена у друштву. 

 

Више информација о Клубу студената педагогије из 

Београда можете добити преко мејла: ksp@hotmail.rs, 

web adrese: kspedagogije.blogspot.com, или телефона: 

064/50-20-108.  

ДА ЛИ СТУДЕНТИ ПЕДАГОГИЈЕ 

МОГУ БИТИ ПОКРЕТАЧИ ПРОМЕНА У 
ОБРАЗОВАЊУ 
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Примарни облик организовања чланства Педагошког 
друштва је секција. Према Статуту Педагошког друштва 
Србије, секција се оснива на нивоу локалних заједница – 
општина или града. Рад секција је и облик стручног 
усаврашавања педагога. 

 У априлу ове године поднета су два предлога за 
оснивање секција у Колубарском и Пчињском округу. 
Секција Колубарског округа основана је на иницијативу 
Гордане Миловановић, педагога у Економској школи 
Ваљево и дугогодишње чланице Педагошког друштва 
Србије, која је изабрана за председницу ове секције. 
Предлог о формирању 
подружнице педагога 
Пчињског округа дала је 
Сузана Антић, педагог у 
ОШ „Бора Станковић” у 
Тибужду, која је изабрана 
за председница Секције 
Пчињског округа. 

Секције стручних сара-
дника општина Младе-
новац и Сопот и Ужичког 
округа припремиле су 
„Апел за побољшање 
материјалног положаја 
стручних сарадника 
педагога и психолога у 
основним и средњим 
школама”. Један од 
разлога за упућивање 
апела надлежним инсти-
туцијама јесте чињеница 
да педагози и психолози 
имају мању зараду од на-
ставника који су 
одељенске старешине, а, са 
друге стране, имају веће 
надлежности и одговорности, што их чини 
обесправљеним и омаловаженим у односу на наставнике. 
У закључку „Апела” наведено је да је неопходно 
усклађивање зарада стручних сарадника – педагога и 
психолога – са степеном њихове одговорности, обимом и 
сложеношћу послова које обављају. Педагошко друштво 
Србије подржало је овај апел за побољшање материјалног 
положаја стручних сарадника – педагога и психолога – у 
основним и средњим школама. 

У протеклом периоду активно су радиле секције 
педагога Браничевског и Подунавског округа и Нишког 
округа. Секција педагога Браничевског и Подунавског 
округа, којом руководи педагог Пожаревачке гимназије 
Живкица Ђорђевић, активно је радила током целе 
школске године, наставаљајући традицију која је дуга 

више од тридесет година. Бавили су се следећим темама: 
екстерно вредновање, хоризонтално учење, међународна 
сарадња, инклузиво обрзовање, идентификација 
даровитих ученика, примена РЕБТ-а у раду са ученицима. 
Реализација програма одвијала се кроз предавања, 
презентације, демонстрацију активности, размену и 
радионице стручњака и практичара, а допринала је 
унапређењу рада педагога, побољшању комуникације са 
колегама, развијању компентенција, појачаној 
унутрашњој мотивацији и подстицању иницијативе. За 
педагоге Браничевског и Подунавског округа Педагошко 
друштво организовало је два стручна предавања. 

 Секција Нишког округа у току прошле године бавила се 
актуелним темама из образовања кроз функцију и улогу 
педагога. Неке од тема које су разматрали педагози 
Нишког округа биле су: кооперативно учење, улога 
педагога у саветодавном раду са децом, инклузивно 

образовање у средњим 
школама, екстерно вредно-
вање у школама, кре-
ативност и иновативност 
ученика и примери добре 
праксе, педагог као 
рефлексивни практичар 
(могућности и начини кроз 
које педагози могу да 
сагледају и унапреде свој 
рад), „Коришћење Facebook-a 
у наставном процесу”. Предсе
-дница секције Олгица 
Веселиновић, педагог у ОШ 
„Доситеј Обрадовић”” у 
Нишу, континуирано је 
извештавала о раду секције 
представнике Педагошког 
друштва и разматрала на 
који начин Педагошко 
друштво може пружити 
подршку унапрећењу рада 
ове секције и стручном 

 На основу извештаја о 

раду секција може се истаћи 

да су редовни доласци и ангажовање педагога у раду 

предуслов за добро функционисање секција педагога. 

Повезивање и укључивање педагога у рад секција 

доприноси оснаживању и јачању професионалне улоге 

педагога, а тиме и јачању Педагошког друштва. Педагози 

треба да теже да обављањем своје професионалне улоге у 

школи, а тиме и у друштву буду „светли примери”, 

ослонци и покретачи активности у установама у којима 

раде јер, по речима Иве Андрића, „нема лепшег задатка 

него што је омогућити неком развитак, проширити му 

погледе на свет и помоћи човеку у његовој тежњи за 

успоном”.     

Секретар Педагошког друштва 

Маја Врачар  
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УДРУЖЕНИ ПЕДАГОЗИ СРБИЈЕ 

СЕКЦИЈЕ  


