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ИДЕНТИТЕТ ПРОФЕСИЈЕ ПЕДАГОГ 

На Филозофском факултету у Београду и ове годинe je организован 
скуп „Јануарски сусрети педагога”. Тема овогодишњег научног скупа 
била је „Идентитет професије педагог у савременом образовању”. 
Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у 
Београду, у сарадњи са Педагошким друштвом Србије, организовало је 
скуп с циљем да се размотре потребе и могућности професионалног 
ангажовања педагога у савременом образовању.  

„Јануарски сусрети педагога” одржани су другу годину заредом 

након двадесетогодишњег прекида. Скуп је одржан на Филозофском 

факултету Универзитета у Београду 30. и 31. јануара, a реализован je у 

оквиру пројекта Института за педагогију и андрагогију „Модели 

процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у 

Србији” који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије и Развојног плана Педагошког друштва 

Србије. Партнер у реализацији скупа био је Клуб студената педагогије. 

Ове године скуп је трајао два дана и окупио је више од 150 педагога из 

целе Србије. 

Циљ научног скупа био je разматрање значаја, потребе и могућности ангажовања педагогa у образовној пракси, са посебним освртом на 

специфичност и сложеност захтева које професионално деловање педагога подразумева у условима савремених промена у области 

образовања. 

Управник Oдељења за педагогију и андрагогију, професор др Миомир Деспотовић, отворио je скуп рекавши да је овогодишња тема веома 

актуелна и да заслужује посебну пажњу јер је афирмација професије педагогa несумњиво значајна. 

У име Педагошког друштва Србије скуп је поздравила Биљана Радосављевић, председница Друштва. Нагласила је да је прошлогодишњи 

скуп изазвао велико интересовање код педагога и да се јавила потреба да овај скуп постане традиционално професионално окупљање 

педагога.   

Скупу се обратио и професор др Радован Антонијевић, у име Института за педагогију и андрагогију. Нагласивши вредност овог научног 

скупа, професор Антонијевић је рекао да постоји низ питања која су од великог значаја за пофесију педагога, а једно од њих је идентитет 

професије.   

Након поздравних речи уследила су два пленарна излагања. Професорка др Вера Спасеновић представила је рад „Како иницијално 

образовање и захтеви праксе доприносе изградњи професионалног идентитета педагога”. Ауторke овог рада су професорка др Вера 

Спасеновић и професорка др Емина Хебиб. У излагању је др Вера Спасеновић истакла да је веома важно да имамо јасан одговор на питање: 

Шта ја радим? Одговор на то питање даје нам спознају о себи као стручњаку, односно јасан професионални self-koncept. 

 Професорка Живка Крњаја представила je свој рад „Педагог као истраживач”. У раду се поставља питање услова које педагог има за 

истраживање у пракси. НАСТАВАК НА СТРАНИ 2... 
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ово питање поставља се на основу анализе мера образовне 

политике у Србији. Др Живка Крњаја даје смернице за подршку 

педагогу као истраживачу.  Рад је настављен у секцијама на којима су 

разматрана специфична питања ангажовања педагога у савременој 

пракси. Теме секција првог дана биле су: „Педагог у контексту 

иновативних промена у образовању”, „Унапређивање праксе 

образовног рада као изазов професије педагог”, „Истраживачки рад 

педагога као изазов професије педагог”, „Развијање сарадничких 

односа са осталим актерима образовног рада”. Другог дана теме 

секција су биле: „Рад педагога у школи”, „Рад педагога у предшколској 

установи”, „Потреба и могућности професионалног ангажовања 

педагога у институцијама социјалне заштите, културе, медијима”. 

Инспирисани излагањима,  учесници су активно узели учешће у 

завршним дискусијама.  

 Закључак скупа је, пре свега, да је тема од изузетног значаја јер је 

потребно разматрати однос друштва према образовању, а тимe и 

према професији педагога, при чему је веома важно и какав однос 

педагог има према сопственој професији. Према мишљењу учесника 

скупа, истраживања педагога у школама су од суштинског значаја, јер 

доприносе афирмацији и унапређивању рада педагога. Истакнута је 

вредност и значај истраживања и праћења сопствене праксе. Изнет је 

предлог да треба започети рад на утврђивању компетенција педагога. 

 У закључку је такође истакнуто да је потребно подстицати 

удруживање стручних организација и удружења, као и сарадњу са 

другим научним институцијама.  

Евалуацијa скупа показала је да је скуп процењен као веома 

успешан, са веома добром организацијом и добро одабраним темама. У 

организацији следећих скупова тежиће се да се теме још више 

конкретизују према подручјима рада педагога и институцијама у 

којима раде, да се прикажу примери добре праксе и актуелни 

пројекти, као и да се прикажу најновија научна сазнања о различитим 

аспектима рада педагога. Учесници су нагласили да је потребно 

оставити више времена за дискусије и размену искуства, као и да је 

неопходно организовати излагања тако да се она не „поклапају” и на 

тај начин омогућити свима да могу да чују сва излагања. Све ово ће 

унапредити рад на будућим скуповима да би се што више изашло у 

сусрет потребама педагога, да би им информације које чују на овим 

сусретима што више биле од помоћи у професионалном раду. 

Сања Југовић, педагог 

Маја Млинаревић, педагог 
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Препоручени важни линкови: 
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ 85/2013, 
објављен 27. 09. 2013.) 
http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_propisi_dokumenti.html 
 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“ 67/2013, објављен 31. 07. 2013.) 

http://www.svetisava.edu.rs/images/Fajlovi/Preuzimanja/Pravilnici/Pravilnik%
20o%20ocenjivanju%20ucenika%20u%20osnovnom%20obrazovanju%20i%
20vaspitanju.pdf 
 

Стандарди квалитета рада образовно васпитних установа 

http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Okvir%20kvaliteta.pdf 
 

Сугестије у вези са самовредновањем 

http://www.skolskaupravacacak.rs/samovrednovanje/625-sugestije-u-vezi-sa-
samovrednovanjem.html 
 

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професио-
налног развоја 

http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/132_standardi-
nastavnika_cir.pdf 
 

Предлог  бодовне листе интерних активности стручног усавршавања у 
образовно-васпитним и васпитно образовним институцијама: 

http://www.pedagog.rs/dokumenti/Bodovna%20lista%20internih%
20aktivnosti%20strucnog%20usavrsavanja_15.11.2013..pdf  
 

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача 
и стручних сарадника, шк. 2014/2015. и 2015/2016. година, ЗУОВ 

http://katalog2015.zuov.rs/ 
 

Предлог образаца за унапређивање вођења документације 

http://www.skolskaupravacacak.rs/struno-usavravanje/618-obrasci-za-strucno-
usavrsavanje.html 
 

Приручник за инклузивни развој школе 

http://inkluzivno-obrazovanje.rs/resursi/prirucnici 

 

Борба против свих видова дискриминације у образовном систему 

Србије: „И родитељи се питају” 

 http://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/index.php/informacije/75

-j 

Људска природа израста или у биљку или у 

коров; зато треба на време заливати једно, а 

чупати друго. 

ФРЕНСИС БEКОН, ЕНГЛЕСКИ ФИЛОЗОФ  



ИНИЦИЈАТИВА ПРОФ. НИКОЛЕ М. ПОТКОЊАКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
ВАЖНОГ И ЗНАЧАЈАНОГ ЈУБИЛЕJА – ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВА-

ЊА ПРВОГ ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ (1924–2014) 

Идеја да се оснивају друштва која ће развијати, унапређивати и 
популарисати педагогију – педагошку науку – јавила се крајем 19. века 
у крилу хербартовског правца у тадашњој педагогији. Ученици и 
следбеници немачког педагога Ј. Ф. Хербарта (1776–1841) сматрали су 
да његове педагошке идеје треба трајно очувати као једине на којима 
се може изграђивати „научна педагогија”. Познато је да је следбеник 
Хербарта немачки педагог Туискон Цилер (1817–1882), чији је ученик 
био најпознатији српски педагог 19. века Војислав Бакић, основао 
1868. године друштво за „научну педагогију”. 

Ту идеју прихватиће не само хербартовци већ и припадници оста-
лих педагошких праваца у неким другим земљама. 

( National Society 
for the Scientific Study of Educational). 

Слична идеја јавља се и у Србији крајем 19. века. Прво српско Фило-
зофско-педагошко друштво основано је у Београду 1898. године. Ини-
цијатор и оснивач тог друштва био је доцент за психологију на Вели-
кој школи у Београду Максим Арер (1871–1936). Он је био професор 
Друге гимназије у Београду. Предавао је психологију на Великој шко-
ли (1897. године). М. Арер је, истовремено, био и покретач часописа 
„Архив за филозофију, педагогију и друштвене науке”. Те науке су се 
обједињено изучавале на Великој школи и он је сматрао да треба да 
имају и свој заједнички часопис. Како се са тим није слагао тада позна-
ти и утицајни српски филозоф, Бранислав Петронијевић, „Архив” је 
излазио само годину дана (1898. године). Угасило се, тиме, и прво 
друштво педагога и филозофа у Србији, чији је први председник упра-
во био М. Арер. 

Прво самостално и посебно педагошко друштво у Србији основано 
је у мају 1924. године у Београду. Друштво је себи поставило циљ „да 
проучава питања у вези са школом и васпитањем и да шири и попула-
рише педагошку науку“ (према Живојину Ђорђевићу, првом секретару 
тог Друштва). 

На Оснивачкој скупштини тог Друштва, одржаној годину дана кас-
није, за председника изабран је представник духовно-научне, култур-
не и социјалне педагогије у Срба, познати педагог Милан Шевић (1866
–1934), а за секретара („пословођу”) педагог, писац дела из историје 
националне педагогије, Живојин Ђорђевић (1891–1958). У управу тог 
Друштва изабрани су педагог, припадник плејаде српских педагога 
који су пред Други светски рат заступали идеје индивидуалне педаго-
гије, педагогије радне и активне школе, Милорад Ванлић (1882–1968), 
познати „млађи” хербартовац у Србији, педагог Љубомир Протић 
(1866–1928) и психолог Бранислав Крстић (1889-1966). 

То прво Педагошко друштво у Србији било је активно све до 1941. 
године. О његовом раду постоји више забелешки у тадашњим педаго-
шким гласилима, а записник (можда и архивска грађа), који је водио 
„пословођа” Ж. Ђорђевић, чува се у Архиву Србије, у оквиру архива 
Више педагошке школе у Београду, чији је он био професор. 

Ж. Ђорђевић у својој Историји васпитања у Срба (Београд, 1958) на 
94. страни пише да је у мају 1924. године формирано „Педагошко 
друштво у Београду” и да је „окупило око себе готово све педагоге и 
педагошке писце из Београда. Ван Београда ово друштво није имало 
своје чланство. За време окупације 1941. г. Друштво се угасило”.  

Да то Педагошко друштво није само формално основано, већ да је 
било и активно, показују, поред осталог, и забелешке др Војислава 
Бакића, садржане у његовом Дневнику, односно у његовим Белешкама 
о просветним и културним, политичким и ратним догађањима у Срби-
ји, 1872–1929 (штампао Учитељски Факултет у Ужицу, 2009. године). 
Навешћемо те Бакићеве забелешке. В. Бакић (дневник води по данима, 
наводи датум по старом и новом календару) бележи: „‚Време’ јавља, да 
сам ја изабран за почасног члана Педагошког друштва у Београду, ко-

јему је др Милан Шевић председник, а чланови су професори и студен-
ти Филозофског факултета и слушаоци Више педагошке школе” (6/19. 
10. 1925). После тога Бакић додаје (под истим датумом) да то „јавља” и 
„Народна просвета” и наставља: „Читао сам ‚Народну просвету’ и ту се 
помиње да је Педагошко друштво, на предлог др Душана Рајичића, 
професора ВПШ, изабрало мене за почасног члана”. 

Још једном ће се Бакић вратити на то. Тако 11/24. октобра 1924. 
године бележи: „У „Народној просвети” од 19.о.м. има писмо председ-
ника Педагошког друштва др Милана Шевића и пословође Живојина 
Ђорђевића мени од 10.о.м.: „Уважени господине, ценећи високо Ваш 
неуморни рад као првог професора Педагогике на Великој школи, 
‚Педагошко друштво’ изабрало Вас је једногласно на својој првој го-
дишњој скупштини 18. новембра за свога првог почасног члана. 
Достављајући Вам ову одлуку „Педагошког друштва” ми Вас у име ње-
гово поздрављамо као свог великог учитеља и најпопуларнијег педа-
гошког писца у нашем народу”. 

Напокон, под датумом 4/17. фебруар 1927. године, Бакић бележи: 
„Данас је овдашње Педагошко друштво приредило јавно предавање о 
Хенрију Песталоцију, који је умро пре сто година”. 

Само то говори довољно да је то Педагошко друштво постојало и 
било активно дужи низ година (од 1924. до 1941. године).  

 Педагошко друштво Србије има разлога да се сматра наследником 
тог Друштва и да као годину почетка организованог рада педагога 
Србије – Педагошког друштва – у Србији узме годину оснивања напред 
поменутог, првог Педагошког друштва основаног у Србији 1924. годи-
не.  

Највероватније је да је непомињање и непризнавање тог Педаго-
шког друштва на оснивачкој скупштини новог Педагошког друштва 
Србије последица тада општеприхваћеног и код нас усвојеног става 
совјетске педагогије да је свака педагогија (педагошки правац, покрет, 
школа) пре стварања социјалистичких земаља и социјалистичке педа-
гогије,  декадентна, назадна, превазиђена и сл. и да све што је та педа-
гогија створила треба одбацити као неприхватљиво за социјалистич-
ку педагогију. Са њом је одбачено, вероватно, и Друштво педагога у 
Београду из 1924. године. Оно, дакле, није могло бити ни претходница 
ни ослонац педагошког друштва створеног у крилу нове – социјали-
стичке педагогије у Србији, односно Југославији! 

Дошло је време да педагози Србије обележе деведесету годишњицу 
оснивања и рада првог Педагошког друштва у Србији, 2014. године. 
Педагози који су га основали и водили, сви доктори педагошких наука 
(сем Ж. Ђорђевића), заслужни су и веома истакнути српски педагошки 
прегаоци, писци педагошких дела и професори педагогије. Није нима-
ло случајно што су сви они већ увршћени у  енциклопедијска и лекси-
кографска издања из педагогије у Србији (и Југославији). О њима сам 
детаљније писао у свом раду Именик српских педагога (штампала 
Српска академија образовања, Београд, 2005) и посебно у студији Пе-
дагогија у Срба (објавила  „Едука”, Београд, 2012). Сви они заслужују 
да им ми, педагози Србије, одамо дужно и јавно признање за укупан 
рад и оснивање првог Педагошког друштва у Србији. 

Проф. Никола М. Поткоњак 
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УЛОГА ПЕДАГОГА  У  ПРИМЕНИ ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

Интервју са Снежаном Марковић, наставницом рачунарства и 
информатике у Шестој београдској гимназији и чланицом радне групе 
за израду документa Смернице за унапређивање улоге информационо-
комуникационих технологија у образовању 

ПН: Савремени образовани систем требало би да, из многих разлога, 
прати информационо-комуникациони развој друштва и да свим 
субјектима – наставницима и наставницама, ученицима и ученицама, 
родитељима и другим заинтересованим групама – омогући савремену 
комуникацију и слободан приступ информацијама од јавног значаја. У 
којој мери је информационо-комуникациони развој друштва усклађен 
са развојем и радом у школама? 

 На седници Националног просветног савета у децембру 2013. 
године усвојен je документ Смернице за унапређивање улоге 
информационо-комуникационих технологија у образовању. Смернице 
имају за циљ да се укључивањем нових технологија допринесе 
унапређењу образовања у Републици Србији. Сведоци смо да банке, 
поште, системи за продају карата (за аутобус, авион...), све више 
здравство, админстрација, данас не могу да функционишу без 
употребе ИКТ-а. Велики број занимања и области људске делатности 
је у последњих десетак година прошло кроз велику трансформацију. 
На жалост, у просвети је ситуација таква да је употреба ИКТ-а још увек 
у домену иновација. Једним делом због слабе опремљености школа, 
али и школе које имају добру опрему не користе ту технологију 
довољно и квалитетно. Да би се искористио потенцијал технологије у 
образовању, нису довољне само основне дигиталне компетенције. 
Обрада текста, рад са електронском поштом, коришћење веба,  израда 
слајд-презентација, употреба образовног софтвера и руковање 
„техником” (рачунар, пројектор, скенер, микрофон, звучници...) 
требало би да буду знања и вештине које су, бар за наставнике, у рангу 
основне писмености, познавања сопственог предмета или методике. 
Међутим, још увек је велики број наставника који то не прихватају. 
Иако су статистички подаци у овој области веома скромни, чак и груби 
резултати званичних истраживања указују да је проценат 
становништва који користе рачунаре и интернет већи од процената 
наставника који их користе у сопственој пракси, што је парадоксално с 
обзиром на то да су наставници високообразовани стручни кадар. 
Начин на који један број наставника користи технологију у учионици 
је пре „злоупотреба” него употреба технологије. Наиме, ако ми 
искористимо технологију само да бисмо ученицима електронски 
проследили додатну литературу уместо да је штампамо, или да 
направимо слајд-презентације са „гомилом” текста које ћемо пустити 
иза наших леђа док предајемо (или, далеко било, читамо са тих 
слајдова...), то ће у првом случају имати само позитиван еколошки 
ефекат, а у другом случају је чак и методички штетно – ученик не зна 
да ли да слуша наставника или да чита огромну количину 
информација која је пред њим. За сада још увек нема системског 
праћења ове области, осим уопштених статистичких истраживања на 
нивоу целе државе, са врло мало података који се односе на 
образовање. Једино на шта можемо да се ослонимо су углавном 
појединачна научна истраживања, наша запажања примера добре 
праксе и специфична истраживања на ограниченим, намерним или 
стратификованим  узорцима чиме смо се и ми руководили при изради 
Смерница. 

ПН: Да ли можете да нам кажете нешто више о томе и како је текао 
процес усвајања Смерница? 

 Радна група састојала се од представника НПС-а, Министарства за 
спољну и унтрашњу трговину и телекомуникације, Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, наставника,  Тима за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва и ангажованог кључног експерта 
за ову област, Бојана Лазаревића, професора и управника Катедре за 
образовну технологију на Маунт Сент Мери Колеџу (Mount Saint Mary 
College) из Њујорка, који је пре одласка у Америку радио на Катедри за 
педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду. Најпре 
су идентификоване области којима би требало да се баве Смернице и 
дефинисана структура будућег документа: 

 Основни појмови и принципи успешне интеграције ИКТ у 
систем образовања; 

 Системско окружење за успешну интеграцију ИКТ у 
образовању; 

 Улога ИКТ у циљевима и исходима образовања; 

 ИКТ у функцији наставе и учења; 

 ИКТ у појединим областима образовне политике. 

 Спроведена су истраживања која су обухватила анализу садржаја 
различитих докумената, интервјуе и онлајн упитнике. Нацрт 
Смерница упућен је одабраним стручњацима који су замољени да дају 
примедбе и предлоге ради побољшања документа. Нацрт је 
представљен наставницима и другим стручњацима широм Србије 
током јавне расправе која је обухватила више стручних скупова, 
вебинар и онлајн слање примедби и предлога.  

 С обзиром на то да још увек немамо јединствени информациони 
систем у образовању који би дао прецизне податке, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије пружио 
је подршку НПС-у и спровео додатно истраживање о употреби ИКТ-а у 
школама у Србији. 

ПН: Како ће се Смернице примењивати у наставничкој пракси? 

Смернице су конципиране тако да у свакој од наведних области 
анализирају стање, описују теоретске основе и предуслове за 
побољшање и дају конкретне препоруке за унапређење образовне 
праксе управо унапређивањем употребе ИКТ-а. На самом почетку 
документа посебно су издвојене препоруке из Смерница. Наведене су 
најпре према циљној групи на коју се односе, а у оквиру тога према 
приоритету (висок, средњи и низак приоритет)  и областима примене. 

Ниво стратегије развоја односи се на министарства, НПС, ЗУОВ, 
ЗВКОВ, АМРЕС, као и научне институте који се баве образовањем. НПС 
је у сарадњи са неким од ових актера започео релизацију појединих 
препорука о чему ће ускоро бити више информација у јавности. С 
обзиром на то да је актуелни министар веома добро упознат и са 
Смерницама и са могућностима примене ИКТ-а у образовању, 
очекујемо да ће МПНТР активно да ангажује своје ресурсе у процесу 
спровођења препорука. Ове стратешке препоруке свакако ће имати 
широк утицај на читав образовни систем и, сходно томе, на конкретну 
наставничку праксу. Односе се на законску регулативу, неопходну 
инфраструкутру, информациони систем, курикулум, образовне 
ресурсе на националном нивоу (нпр. електронски уџбеници), 
спровођење истраживања и планирања на основу добијених 
резултата. 

Ниво образовних институција односи се на стварање услова у 
непосредном окружењу – у самим школама, али и стручним 
друштвима и, наравно, у оба завода који имају најнепосреднији утицај 
на конкретну наставну праксу. Ово је управо простор за деловање 
школских педагога и пружање методичке подршке, ангажовање 
директора на стварању техничких услова за примену ИКТ-а, али и 
једних и других на подизању свести, мотивације и позитивне 
атмосфере за увођење иновација у наставу које пре појаве ИКТ-а нису 
биле могуће. 

Ниво наставне праксе је, са једне стране, оно што је коначан утицај 
образовне политке на непосредан рад наставника, али и „простор” 
непосредног деловања наставника и школских педагога. Сама 
примена ИКТ-а у образовању разликује се од предмета до предмета,  
зависи и од локалних услова у којима школа функционише и 
специфичности ученичке популације са којом наставник ради. 
Требало би да систем обезбеди услове – технику, стандарде, образовни 
софтвер, да припреми обуке, међутим, наставник не може да очекује 
да ће апсолутно све добити „сервирано” од стране система. Његово 
ангажовање на развоју сопствених компетенција, прилагођавању 
понуђених или креирању нових материјала,  планирању и реализацији 
кључно је у процесу реализације Смерница и њених циљева. 

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНО 

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  

Снежана Марковић је ауторка пројекта „E-писмен” (насталог у 
сарадњи са РНИДС-ом), који се односи на популаризацију електрон-
ског учења путем интернета, уз помоћ предавања и формирања веб-
сајта за сарадњу и учење путем интернета. Она је водитељка семи-
нара за наставнике као што су „Електронска школа за почетнике – 
креирање курсева за учење на даљину путем интернета (онлајн и 
уживо)”, „Настава информатике и информатика у настави – креа-
тивна примена ИКТ-а у настави”... 



 

 

ПН: Шта ће бити показатељи примене информационо-
комуникационих технологија у образовању и васпитању? 

 Тренутно је у току допуна Индикатора за праћење стања у 
образовању и васпитању, што је и једна од препорука Смерница. Дуг је 
и сложен процес док се од тога, преко статистичких истраживања и 
обраде резултата, стигне до конкретних, мерљивих података, тако да 
за сада праћење остаје на нивоу појединачних институција и њиховим 
областима деловања. Пре свега, свака школа требало би да својим 
програмом рада и планом предвиди у ком смеру је могуће развијати 
примену ИКТ-а у конкретним условима и да направи инструменте 
којима ће мерити ову примену и евентуално побољшање постигнућа 
ученика до ког је дошло у том случају. Управо школски педагози, с 
обзиром на своју улогу у школи и своје компетенције, могу да усмере 
наставничку праксу ка већој употреби ИКТ-а и да на неки начин 
контролишу и прате реализацију и добијене резултате. То може да 
буде учешће у припреми и праћење реализације часова уз употребу 
ИКТ-а, пружање подршке наставницима за примену педагошких 
метода које су се развиле управо са увођењем ИКТ-а у образовање, 
праћење побољшања успеха, тестирања и анкете које би се спроводиле 
на нивоу целе школе. 

ПН: Како педагози у области сарадње са наставницима могу да 
помогну у примени Смерница? 

 Иако је сваки наставник прошао кроз педагошку обуку на свом 
факултету или бар у процесу добијања лиценце, свесни смо да је то 
недовољно. Употреба ИКТ-а у образовању утемељена је на 
педагошким теоријама које су важеће и изван приче о електронском 
учењу. Развијено је мноштво софтверских алата који су засновани 
управо на препорукама које дају конструктивистичка, 
бихејвиористичка и когнитивистичка теорија. Радови Пијажеа и 
Виготског актуелнији су више него икад. Међутим, на тим основама, а 
захваљујући могућностима које раније нису постојале, све актуелнија 
постаје и теорија конективизма која се огледа у  умрежавању људи 
путем веба, сарадничком учењу, дељењу знања, коришћењу предности 
интернета као отвореног ресурса.  

 Један интересантан „дигитални поглед” на педагошку теорију је 
свакако „дигитална Блумова таксономија”. Довољно је да у Гугл 
укуцамо Bloom's Digital Taxonomy и изаћи ће мноштво линкова и 
графичких приказа који нас усмеравају које веб-алате можемо да 
користимо како бисмо у свом раду достигли одређене нивое. Ово нам 
значајно олакшава рад и смањује потрагу за правим алатима. 

 Савремена педагогија  открива и предлаже мноштво педагошких 
метода и модела чије постојање није било могуће без употребе 
технологије. У оквиру Мајкрософтовог програма „Угледни наставник”, 
који реализује Мајкрософт Србија, преведен је детаљан приручник 
Учење за 21. век: рубрике за планирање и процену активности учења. 
У овом приручнику дато је детаљно упутство наставницима како да 
креирају активности тако да код ученика развију следеће вештине: 
сарадња,  надограђивање знања, саморегулација, решавање реалних 
проблема и иновација, коришћење информационих и комуникационих 
технологија у учењу и способност комуникације. Овај приручник може 
се преузети на адреси aka.ms/21CLDsrpski. Часопис „Партнер у учењу” 
и иначе редовно објављује новости из области примене ИКТ-а у 
образовању. У поменутом Мајкрософтовом програму ове године 
учествује 20 наставница из целе Србије, а у оквиру обуке представљен 
је и модел САМР  (Substitution Augmentation Modification Redefinition) 
за креирање образовних активности уз развој компетенција за 21. век, 
који описује четири начина употребе технологије у образовању. На 
нивоу побољшања – технологија је замена (без функционалне 
промене) и проширење могућности. На нивоу промене – технологија 
омогућава промену задатка и редефинисање, тј. увођење новог, раније 
немогућег задатка. На интернету је доступно мноштво литературе на 
ову тему, довољно је укуцати у претраживач  SAMR Model. 

 Изузетно занимљив је и модел „изокренуте учионице” (Flipped 
clasroom). То је активан приступ у којем се фронтално излагање 
наставника измешта на интернет у виду видео-прилога и 
интерактивних наставних материјала које ученик мора да погледа и 
проучи пре доласка на час, а на часу наставник усмерава, организује, 
даје додатна објашњења, много ефикасније користи време проведено 
са ученицима. Све што може да се дешава изван тих 45 минута и без 
присуства наставника треба организовати тако да час буде 
максимално ефикасно искоришћен за све – и ученике и наставнике. 
Један од добрих сајтова са информацијама о овом моделу је 
www.sophia.org. 

Одличан ресурс је сајт хрватског „Карнета“ где се могу пронаћи 
примери добре праксе и теоријска излагања која могу да буду веома 
корисна и педагозима и наставницима. Линкови ка овим местима су: 
www.carnet.hr, edupoint.carnet.hr (часопис „Едупоинт”)  и свакако 
портал www.skole.hr. 

 Надам се да ћемо у неко догледно време и ми, овде у Србији, 
направити неко централно место које би било полазна тачка и главни 
ресурс извора, теорија, примера добре праксе, пројеката… за све 
заинтересоване. 

 Веома распрострањено је коришћење репозиторијума образовних 
материјала. То су образовни материјали који су ваљано описани и 
смештени на веб-портале (OER – open educational resource, отворени 
образовни ресурси). Корисници могу да претражују, преузимају, 
користе, адаптирају, коментаришу и оцењују дигиталне материјале. За 
сада можемо да користимо отворене образовне ресурсе иностраних 
портала, као и неколико појединачних мањих иницијатива које 
постоје у Србији. При преузимању ових материјала понекад је 
потребно прилагођавање материјала нашим образовним условима, а у 
креирању доброг сценарија, плана часа и наставних материјала 
сарадња наставника и педагога више је него драгоцена. Препоручила 
бих curriki.orgmerlot.org, као и портал у настајању 
portal.opendiscoveryspace.eu чија се „локализација” на српски очекује 
ових дана, а он је нека врста „раскрснице” за претрагу кроз више 
десетина европских и светских репозиторијума.   

 Није сваки дигитализовани материјал користан за учење. При 
креирању материјала нужно је поштовање принципа инструкционог 
дизајна, што је такође једна велика област за могуће деловање 
педагога. Добар извор је www.instructionaldesign.org и, свакако, 
хрватски „Карнет”. 

 Једна огромна област које се уопште нисам дотакла је управо моја 
„ужа специјалност” – електронско учење и употреба Мудл платформе 
(moodle.org) за креирање курсева на даљину. Ово је софтвер у који је 
практично „уграђена педагогија”, развио га је аустралијанац Маритн 
Дугиамас (Martin Dougiamas) који је истовремено и педагог и 
програмер, те тако добро познаје обе области. Овај софтвер може се 
користити за хибридни модел наставе (комбиновано учење – „уживо” 
и онлајн), али и за комплетно онлајн учење, што и наш закон 
предвиђа. 

 Управо су школски педагози ти који треба да прате новитете у овој 
области и да, спрам услова и могућности које имају у својим школама 
наставницима пруже адекватну подршку. Педагог мора да буде 
визионар и носилац промена у школи. 

ПН: Усвојене су и компетенције за ученике, једна од 11 компетенција 
је и дигитална компетенција, истакнута као скуп неопходних знања, 
вештина и ставова потребних за живот у друштву заснованом на знању. 
Како ће се она развијати? 

 На системском нивоу тек очекујемо нове курикулуме који треба да 
буду развијени у оквиру пројекта „Развионица” (ИПА 11). 
Интересантно је да влада уврежено мишљење како су ученици у 
примени ИКТ-а испред наставника, да они то „све знају”, што додатно 
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У ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРОЈЕКТУ 

појачава извесну несигурност код наставника који се нису одмах 
укључили у ову „технолошку револуцију”, па сада имају страх да свој 
недостатак вештина у овој области покажу пред ученицима. Пре свега, 
врло мали број ученика заиста поседује дигиталне компетенције које 
наводите у вашем питању. Они углавном поседују „фејсбук вештине” и 
вештину „играња игрица”, али већ и основна имејл комуникација 
многима представља непознаницу. Отворили су имејл налог, путем 
њега отворили налог на Фејсбуку и чак и лозинку заборавили. 
Потребно је да схвате да је имејл налог њихова лична карта на 
интернету, да је то кључ којим закључавају сва места из којих се гради 
њихов дигитални идентитет и да, сходно томе, предузму безбедносне 
мере. Слична је и ситуација са преузимањем садржаја са интернета, 
причом о ауторским правима, представљању података итд. То не би 
смело да буде предмет једне лекције која се изучава из рачунарства, 
већ нешто на шта ће се кроз различите ситуације из разних предмета 
наставници враћати како би се усвојило за устаљени модел понашања. 

 За сада наставник сам може да конципира наставне активности 
тако да води рачуна о развијању дигиталних компетенција. У општим 
стандардима наведене су као међупредметне компетенције рад са 
подацима и информацијама и дигитална компетенција. То значи да, не 
само наставници рачунарства, већ наставници свих предмета треба да 
упућују ученике да, на пример, при коришћењу интернета користе 
више извора, упоређују их и обрате пажњу на релевантност извора, да 
знају ваљано да структурирају, представе и протумаче пронађене 
податке, да воде рачуна о заштити приватности (своје и туђе), као и о 
формирању и контролисању свог дигиталног идентитета. Технике 
мултимедијалног изражавања изучавају се из предмета Рачунарство и 
информатика, али да би употреба тих средстава била смислена, 
ученицима треба дати прилику да вештину баратања техником  
примене у другим областима. Овде мислим пре свега на употребу 
видео-записа, звука и веб 2.0 алата, а не само на, већ уобичајене, слајд-
презентације. 

 Препоручила бих школским педагозима да при разради 
реализације стандарда у својим школама скрену пажњу на ове две 
групе компетенција и да заједнички са наставницима креирају 
различита сценарија за реализацију пројектних активности у којима 
би се, на пример, одређена тема обрађивала кроз више предмета, а 
сарадња и мултимедијално обликовање садржаја реализовали путем 
одговарајућих веб 2.0 алата. 

Пре десетак година, док смо у Шестој београдској гиманзији 
увелико уводили, за то време велику иновацију – примену слајд-
презентација и опремање предметних кабинета рачунарима и 
великим екранима кроз пројекат „Како су стрипови победили књиге”, 
моја педагогица, Соња Жарковић, након неког стручног скупа, 
одушевљено ми је рекла: „Знаш, мораш да видиш тај ‚илрнинг’ (e-
learning), то је будућност, потражи нешто о томе... То треба да радимо!” 
То је тада звучало као да ми је рекла да сазнам шта да урадимо да мало 
отпутујемо на Месец... Ни литературе ни конкретне праксе у 
окружењу. Нажалост, кад је то постала реалност, она више није била са 
нама да заједно кренемо у освајање онлајн простора за учење. Али 
путоказ који добијеш од доброг педагога и ширину размишљања и 
неприхватање крутих застарелих модела су вештине којом те он може 
„опремити” и усмерити те да будеш бољи наставник и да личним 
примером и подршком шириш позитивне промене на људе око себе. 

Маја Врачар, педагог 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ), водећа светска 
организација која брине о деци, њиховим правима и потребама, 
присутан је на нашим просторима од 1947. Делује на темељу 
Конвенције о правима детета, коју је 1990. потписала и ратификовала 
СФРЈ. Циљ им је да у сарадњи са владом, цивилним и приватним 
сектором помогне у промоцији, заштити и остварењу права деце и 
младих. У Београду је 1991. године отворена канцеларија УНИЦЕФ-а.  

Бројни су пројекти у области образовања и социјалне политике 
које је ова организација покренула и подржала. Педагошко друштво 
Србије ове године, по први пут у својој историји, постаје партнер ове 
организације у пројекту о сарадњи породице и школе кроз јачање 
улоге одељенског старешине. Пројекат „Корак напред у сарадњи 
одељенског старешине и родитеља” реализоваће се у периоду мај-
новембар 2014. У првој фази пројекта анализираће се постојећа 
законска регулатива у Србији која се односи на значај, улогу и опис 
посла одељенског старешине. Бавићемо се и истраживањем 
међународних документа и пронаћи примере добре праксе. Наредна 
фаза реализоваће се кроз истраживање које ће обухватити ученике и 
ученице и родитеље у десет градова у Србији. Након обраде и анализе 
података даћемо препоруке за унапређивање постојеће праксе. У 
следећој фази фокусираћемо се на обуку педагога за јачање 
компетенција одељенских старешина у циљу боље сарадње са 
родитељима. Планирано је и издавање Водича за одељенске 
старешине, као и организовање скупа на коме ћемо представити 
резултате и примере добре праксе. 

 Драго нам је што је Педагошко друштво препознато као партнер 
који има стручне и организационе капацитете за реализацију овог 
пројекта и надамо се да је ово само почетак успешне сарадње. 

 

Биљана Радосављевић, 

председница Педагошког друштва Србије 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошко друштво Србије и 

УНИЦЕФ 

Часопис „Настава и васпитање“ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

 

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

Продаја путем годишње претплате. Уколико сте за-
интересовани, јавите се на телефоне Педагошког друш-
тва 011/2687-749, 011/3067-783 или на имејл 
drustvo@pedagog.rs 

Цена претплате:  

   3,200.00 за установе 

   2,000.00 за појединце   

   1,700.00 за чланове Педагошког друштва 

Ми треба пре да поучавамо, него да 

забрањујемо. 

СОКРАТ, ГРЧКИ ФИЛОЗОФ  



 

ДЕФИЦИТАРНОСТ СТРУКЕ И/ИЛИ ДЕФИЦИТАРНОСТ ЛИЧНОСТИ – 

НЕКИ ОД АСПЕКАТА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 Суочени са близином непосредног одлучивања о избору следећег 
корака на путу образовања – средње, више или високе школе, наши 
„мали” и „велики” матуранти бивају напросто засипани 
информацијама, саветима, препорукама. У овом важном тренутку, 
поред осталих актера, посебну улогу и одговорност имају и тимови 
професионалне оријентације у основним и средњим школама. 
Препозната као важна и значајна активност од ширег друштвеног 
интереса, професионална оријентација у школама има добро 
разрађене садржаје и широк спектар активности; радионице 
намењене ученицима и ученицама и њиховим родитељима, посете 
сајмовима образовања и предузећима, презентације школа и 
високошколских установа, посете средњим школама уз присуствовање 
практичној настави из стручних наставних предмета, реалне сусрете 
са стручњацима из појединих занимања…  

 Приликом доношења или преиспитивања одлуке о томе које 
занимање изабрати једно од питања које се обавезно наметне јесте и 
које су то струке, односно, занимања, дефицитарна на тржишту рада. 
Конкретан одговор на то не даје нам ни једна од релевантних 
институција, али пажљивијим праћењем понуде послова и огласа 
Националне службе за запошљавање, огласника и разних интернет 
сајтова који се баве посредовањем у запошљавању, увек можемо 
добити одређене податке и индиректан одговор на наведено питање. 
Тако сазнајемо да се релативно успешно запошљавају стручњаци 
електротехничке струке, информатичари и програмери, 
пољопривредни и прехрамбени инжењери, архитекте, пројектанти, 
молери, тесари, дипломирани машински инжењери, бравари, 
заваривачи, водинсталатери, дипломирани хемичари и биохемичари, 
дипломирани фармацеути, социјални радници, саобраћајни инжењери 
и возачи у међународном саобраћају, али и продавци, менаџери 
продаје, кувари, конобари, референти осигурања, банкари, 
дипломирани правници, маркетинг-менаџери, а тражени су и 
дефектолози, логопеди, професори немачког језика.  

 Могло би се, можда, поставити питање зашто нико не објави 
званичну листу дефицитарних занимања на одређеном подручју или у 
целој држави. Одговор је једноставан – зато што не постоји ниједно 
занимање које  је  у толикој мери тражено да, само по себи, обезбеђује 
запошљавање. Наиме,  што је ниво сложености одређеног занимања 
већи, запошљавање у том занимању условљеније је поседовањем 
одређених посебних способности и особина личности. Такође, опрез 
надлежних институција (Националне службе за запошљавање) у 
објављивању података о дефицитарности занимања проистиче и из 
чињенице да оно што је тражено данас не мора бити тражено већ 
колико сутра, а посебно наредне године или за три-четири године 
колико најчешће траје образовни циклус за оспособљавање за 
одређено занимање. Дефицитарност, а још више суфицитарност 
занимања, неретко је повезана и са одређеним подручјем јер је 
уобичајено да је већа понуда одређених стручњака у близини 
школских центара који их образују, а просторне миграције у потрази 
за послом још увек су недовољно заступљене. Најзад, запошљавање је 
често условљено поседовањем специфичног радног искуства на 
одређеним пословима. 

Међутим, поред дефицитарности занимања, треба истаћи 
чињеницу да је већ низ година у запошљавању дефицитаран одређени 
„ментални склоп” – скуп особина личности и компетенција. У прилог 
наведеном говоре и резултати једног занимљивог пројекта „Подизање 
учинка и конкурентности и повезивање потреба привреде са понудом 
тржишта радне снаге кроз јавно-приватно умрежавање” (MATCHdo). 
Резултати показују да послодавци замерају младим стручњацима 
недостатак вештина комуникације, преговарања, договарања и 
тимског рада, затим вештина планирања, организовања и управљања 
пројектима, незаинтересованост, немотивисаност и недовољну 
посвећеност послу, неспремност на промену средине и прековремени 
рад, а посебно недовољну оспособљеност за истовремено обављање 
више задатака у свакодневном раду. Млади стручњаци су, према 
мишљењу послодаваца, недовољно квалификовани, уско 
специјализовани, без адекватних практичних искустава, техничких 
(информатичких) знања, као и знања страних језика. Најзад, с обзиром 

на недовољан број пријава на огласе за посао, послодавци сматрају да 
су недовољно заинтересовани и да ни не траже посао.  

У прилог дилеме – дефицитарност занимања  или дефицитарност 
личности – говори и чињеница да је сан сваког послодавца кандидат 
који је образован и информисан, млад, али са радним искуством, 
максимално посвећен послу, увек доступан и расположив, спреман на 
стално усавршавање, прилагодљив, али са јасно формираним 
животним ставовима. 

Једна од тема око којих се годинама води полемика јесте и ко је 
одговоран што практична знања коју стичу средњошколци и 
средњошколке нису довољна и не одговарају потребама послодаваца. 
Средње школе се правдају да тешко проналазе послодавце вољне да 
приме ученике и ученице на стручну и квалитетну праксу, а 
послодавци, претежно предузетници, жале се на немотивисаност 
ученика и ученица да се обучавају за занате (и поред тога што су 
уписали „занатски” смер), али признају да су често и сами 
незаинтересовани да улажу своје време и труд у обучавање у условима 
готово хаотичног тржишта рада и у врло неизвесној економској 
ситуацији. 

 Намеће се питање чији је стратешки интерес да добије 
оспособљене стручњаке – да ли је то интерес државе, послодаваца или 
искључиво појединаца. У прилог томе и дилема коју је један 
послодавац, у шали, али (можда) и озбиљно, поделио са саветником за 
посредовање у запошљавању – да ли је у реду да он плаћа кандидата 
који код њега ради као приправник или би, у ствари, приправник 
требало да плати њему што га обучава за посао.  

Оно што би педагози и сви ми у образовању требало да  
предузмемо, осим пружања помоћи у подршке у избору одговарајућег 
занимања и информисања  о томе којим путем до њега стићи, јесте да 
ученицима  пружимо,  у оквиру прописаних планова и програма, што 
савременије и актуелније садржаје и знања, али и да их мотивишемо 
за активније учешће у различитим ваннаставним активностима (у 
организацији школе или локалне заједнице), укључивање у обуке, 
трибине, радионице, кампове... ради стицања различитих, конкретних, 
практичних знања и вештина, као и да их подстакнемо на волонтерски 
рад у заједници и код потенцијалних послодаваца. 

 Послодавци треба да конкретније мотивишу младе за избор 
занимања и ради на пословима на којима им недостају квалитетни 
кадрови, стипендирају кадрове који су им потребни и омогуће 
квалитетну праксу или волонтерски рада ради обучавања у својим 
предузећима.  

 Млади треба да добију, и од једних и од других, јасну поруку о 
захтевима савременог света рада и запошљавања који тражи 
континуирану активност и рад на себи, стално усавршавање и 
прилагођавање променама.  

 Једно је сигурно – кад је у питању побољшање квалитета и 
теоријског и практичног  сегмента општег и стручног образовања 
младих, свој интерес треба да пронађу и појединци, ученици и ученице 
и њихови родитељи, али и образовне установе, послодавци и друштво 
у целини јер је активно укључивање младих у свет рада стратешки 
циљ свих нас. 

Љиљана Кујунџић Иванковић, педагог 
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И/ИЛИ ДЕФИЦИТАРНОСТ ЛИЧНОСТИ  

ДЕФИЦИТАРНОСТ СТРУКЕ  

(sxc.hu) 



 

 Шта је Инцест Tраума Центар – Београд (ИТЦ), чиме се бави, које 
све активности и програме реализује са децом, одраслима, школама, 
институцијама, која врста подршке и обука може да се добије у ИТЦ-у? 
О томе смо разговарали са Душицом Попадић, директорком и др 
Љиљаном Богавац, заменицом директорке. 

ПН: Од кад постоји Инцест Траума Центар – Београд и чиме се бави? 

 ИТЦ (тече 21. година рада) је женска невладина организација, 
специјализована служба за друштвени проблем сексуалног насиља. 
Наше особље долази из сфере здравља, односно менталног здравља. 
Детаљније информације о раду ИТЦ-а можете видети на адреси 
www.incesttraumacentar.org.rs. Пружамо психолошку асистенцију деци 
и одраслима који су преживели сексуално насиље и особама које им 
пружају подршку. 

ПН: Шта нам говоре статистички подаци ИТЦ-а о броју пријављених 
случајева сексуалног насиља на територији Србије? 

 Подаци за територију Србије за период 1994–2009., уврштени у 
Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама 
и насиља у породици Министарства за рад, запошљавање и социјалну 
политику Републике Србије (јун 2011), показују да су од петоро деце 
која су сексуално злостављана четворо женског пола и једно мушког 
пола. Полна структура починилаца сексуалног злостављања деце: у 
91,84% у питању су особе мушког пола и 8,16% женског пола. У 39,79% 
починилац сексуалног насиља над дететом је биолошки отац 
(најчешћа врста инцеста је отац – кћерка), док је у 53,07% починилац 
фигура оца (по учесталости: отац, очух, хранитељ, усвојитељ). У 
17,52% случајева починилац је особа ван породице позната детету 
(породични пријатељ, комшија, „приватни’’ професор), док су у 6,83% 
малолетни починиоци сексуалног насиља (злостављање унутар 
породице или установа социјалне заштите). У периоду 1994-2004. 
1,75% починилац је био Н. Н. особа, непозната детету, а у периоду 2005
-2009. 100% починилаца биле су особе познате детету. 

ПН: Које су најчешће сексуалне радње које злостављачи користе и 
који узраст је у питању? 

 Најчешће сексуалне радње су опсцени телефонски позиви, 
показивање прикривених делова тела, воајеризам, миловање, 
снимање порнографских фотографија, покушај да се обави сексуални 
однос, силовање, инцест и дечија проституција. Први инцидент 
сексуалног насиља дешавао се, у просеку, на узрасту од 8 година и 1 
месец. Насиље је вишемесечно у 28,76% случајева и вишегодишње у 
71,24% (у просеку изнад пет година). Физичка принуда је коришћена у 
18,10% и то према адолесцентима.  

ПН: На ком узорку су рађени статистички подаци? 

 Узорак је репрезентативан и заснован је на просеку од 9 
пријављених случајева сексуалног насиља недељно. Узраст особа које 
су преживеле сексуално насиље у детињству је од 6 месеци до 49 
година. Подаци представљају просек у назначеном периоду за редовно 
праћење параметара.  

ПН: Када долази до пријављивања сексуалног насиља и ко га 
најчешће пријављује? 

 У 42,57% пријављивање је извршено из акутне ситуације, односно 
када је сексуално насиље у току. Период између првог инцидента 
злостављања и пријављивања износио је 9 година и 3 месеца. 
Сексуално насиље најчешће пријављује сама особа која је преживела 
насиље, у 38,43% случајева, мајка детета у 28,62%, а у 4,27% особе ван 
породице. 

ПН: Које обуке пружа ИТЦ? 

  Поред психолошке подршке деци и одраслима, радимо као 
Тренинг Центар и, током 20 година нашег рада, наше различите 
програме обучавања похађали су запослени из државних установа и 
невладиних организација. Сви едукативни и превентивни програми 
ИТЦ-а осмишљени су и реализовани на основу директног 
свакодневног практичног рада нашег тима у области насиља над 
женама и децом. У овом тренутку радимо као тренерице у седам 
едукативних програма акредитованих од стране Министарства 
просвете и науке РС и Министарства здравља РС.  

ПН: Које превентивне програме и активности реализујете са децом и 
да ли су они усмерени на увођење теме сексуалног насиља у школске 
наставне планове и програме? 

 У оквиру нашег Центра за превенцију сексуалног насиља, 8.713 
деце и адолесцената похађало je наш програм превенције „Здрави 

избори за децу”, који траје десет недеља. Реализовале смо националну 
кампању под називом „Ја коју/којег нико не познаје”. Као један од 
специфичних циљева имамо увођење теме сексуалног насиља у 
школски наставни план и програм и релевантне уџбенике. Затим, ИТЦ 
је, за Републику Србију, од стране Савета Европе у Стразбуру именован 
за званичног носиоца националне кампање  против сексуалног насиља 
над децом под називом „Једно од петоро” у периоду од 2012. до 2014. 
на основу Ланзарот конвенције. Званични сонг ове кампање на нивоу 
Европе је сонг наше кампање у Србији који је продуцирао ИТЦ – 
„Прекинимо ћутање!’’. 

ПН: Када је усвојена иницијатива ИТЦ-а за укидање застаревања 
сексуалних деликата и шта она значи за онога ко преживео насиље? 

 У априлу 2013.  Народна скупштина Републике Србије усвојила је 
нашу иницијативу за укидање застаревања сексуалних деликата 
почињених према деци. Тиме је, након Велике Британије, Србија 
постала друга земља у Европи где законодавац  препознаје дуготрајне 
ефекте сексуалне трауме (за разлику од досадашње регулативе која је 
наметала да починилац може бити процесуиран само шест година 
након последњег инцидента сексуалног насиља над дететом) и 
омогућава особи која је преживела сексуално насиље у детињству да 
онда када има психичку снагу и друштвену моћ за равноправније 
учешће у кривичном поступку – то и учини. ИТЦ је поднео ову 
иницијативу и интензивним радом допринео овој историјској 
промени закона. 

ПН: Које услуге можете да издвојите и препоручите као подршку у 
реализацији превентивних програма педагога ? 

 Доступни су: Кризни центар, Отворена линија за ђаке и родитеље, 
Отворена линија за наставнице/ке, Сесије „Разговор о случајевима 
насиља над децом и женама”, рад са децом која су упућена из васпитно
-образовних установа, Тренинг Центар, специјалистички тренинзи, 
акредитовани програми (основни и напредни по решењу ЗУОВ-а, кат. 
бр. 95 и 85, као и по решењу министра), Центар за превенцију 
сексуалног насиља, Иницијатива за увођење теме сексуалног насиља у 
национални школски план и програм и релевантне уџбенике, 
продукција видео и аудио материјала и приручника за примену у 
редовној настави, помоћ у изради годишњег програма заштите деце 
од насиља злостављања и занемаривања, односно помоћ тимовима за 
заштиту деце, јавни часови (едукативни циклус „Од класичне до 3Д 
интернет учионице”), подршка вршњачким тимовима против 
сексуалног насиља, први тим у Србији који чине професорке и 
професори физичког васпитања обучени да уче ђаке самоодбрани у 
случају сексуалног напада, Вршњачки тим ИТЦ-а против сексуалног 
насиља, годишње Наградно такмичење за основне и средње школе из 
области насиља над децом и женама, гостовање школа на нашем 
штанду на Београдском Сајму књига, гостујемо на позив васпитно-
образовних установа. 

ПН: Које резултате ИТЦ-а издвајате? 

 Државна награда „за посебан допринос подизању свести јавности о 
неприхватљивости сексуалног и родно заснованог 
насиља“ (Министарство за социјалну политику РС, 2010), затим, 
улазак у финале такмичења 2011. године, а 2012. године добитнице 
награде „ПРиЗНАЊЕ” Друштва Србије за односе с јавношћу у 
категорији „Комуникација у непрофитном сектору”. ИТЦ је једина 
организација која је обе године самостално осмислила и реализовала 
своју кампању, без учешћа маркетиншке агенције. Именовање од 
стране Савета Европе у Стразбуру за званичног носиоца Кампање 
против сексуалног насиља над децом за Републику Србију, кампања 
под називом „Једно од петоро”. 

Драгана Спасојевић, педагошки саветник  
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АКТИВНОСТИ ИНЦЕСТ ТРАУМА ЦЕНТРА — 
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Као гласило Педагошког друштва, најпре Народне Републике 
Србије а затим Социјалистичке Републике Србије, часопис „Настава и 
васпитање” увек је био битaн стожер његове укупне делатности, слика 
друштвене функције педагога, а у њему су материјализована 
стремљења, вредности и резултати,  а у исто време и одређене 
слабости педагога Србије.  

Са првим бројем часописа „Настава и васпитање”, давне 1952. 
године, Извршни одбор Педагошког друштва НР Србије остварује 
једну од преких потреба и стварних жеља запослених у школама у 
Србији. Од оснивања и почетка излажења часопис је био усмерен ка 
проблемима основних и средњих општеобразовних школа и школа за 
припремање наставника. Сви уређивачки одбори часописа били су 
састављени од истакнутих истраживача, практичара и 
универзитетских професора. У наставку је дат кратак приказ промена 
у овом часопису и осврт на главне уреднике и уреднице часописа 
„Настава и васпитање”, такође угледних и истакнутих 
универзитетских професора, од оснивања па до данас. 

Од 1952. године до 1980. године главни и одговорни уредник 
часописа, као и председник Педагошког друштва Србије био је др 
Владета Тешић. У периоду од 1967. до 1977. године часопис је излазио 
као заједничко гласило Педагошког друштва СР Србије и Педагошког 
друштва СР Црне Горе и као такав представљао израз истоветних 
стремљења педагога из ове две републике. У овом периоду, прилози из 
педагошке и школске праксе били су приказани по рубрикама, 
односно областима као што су: „Методика и дидактика”; „Реформа 
школства”; „Истраживачки рад”; „Филм и васпитање” и др. 

Од 1980. године до 1983. год. главни уредник био је мр Недељко 
Трнавац. У овом периоду, часопис је садржајно богатији прилозима, 
визуелно и технички другачији од претходног, а има и две нове 
рубрике – „Округли сто” и „ Педагошке информације”. 

Др Љубомир Коцић био је главни уредник часописа од 1983. до 
1994. године. „Савремена настава”; „Припремање наставног кадра”; 
„Предшколско васпитање”; „Образовање одраслих”; „Педагошка 
критика”; „Педагошка хроника” – неке су од рубрика богате прилозима 
у овом периоду. Часопис веома помаже наставницима и стручним 
сарадницима у образовно-васпитном раду. 

Од 1994. до 2006. године главни уредник часописа био је др 
Живорад Цветковић. Часопис са богатим прилозима у својим 
рубрикама, занимљивог дизајна корица и другачије техничке обраде, 
такође је представљао средство сталног професионалног усавршавања 
наставника и стручних сарадника. 

Др Гордана Зиндовић Вукадиновић је главна и одговорна уредница 
часописа  у периоду од 2006. до 2014. године. Часопис по одлуци 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије добија 
статус међународног научног часописа. У њему се објављују искуства 
наставника из праксе и приказују истраживачки радови који се односе 
на различите нивое образовања, наставу и учење, али и искуства 
наставника из праксе. 

Од 2014. године главна уредница часописа је др Емина Хебиб. 
Уредница и уређивачки одбор већ су дали нови печат првом 
објављеном броју. 

Највећа вредност часописа „Настава и васпитање” је у томе што 
остварује одговарајућу друштвено-педагошку мисију. Лоше 
материјално стање угрожавало је егзистенцију часописа и доводило до 
озбиљног размишљања о престанку објављивања овог часописа, али 
никада није долазила у питање одлучност да се утиче на ток 
актуелних друштвено-педагошких збивања. 

Оно што је свакако обележило рад уредника и уредница и 
уређивачких одбора јесте заједничка тежња да часопис „Настава и 
васпитање” буде из броја у број квалитетнији, садржајно богатији и 
што ближи потребама педагога.  

Јела Станојевић, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подружница педагога Пчињског округа постоји годину дана, од 
маја 2013. године. Годишњи план рада реализован је кроз низ 
планираних акција и радних састанака.  

 У новембру су приказани примери добре праксе, а поред педагога 
учествовали су и учитељи и учитељице који имају развијену сарадњу 
са стручним сарадницима. Приказани су примери добре праксе: 
тимска и тематска настава, пројектна настава, моторичко-
кинестетичка метода у пракси, едукативни садржаји за родитеље и 
различити видови сарадње са родитељима и њихове директно учешће 
у настави и ваннаставним активностима, програми Дечије недеље. 

 У фебруару је у циљу превенције насиља и буђења свести о значају 
превенције насиља у Економској школи у Врању организован округли 
сто „Насиље није ствар појединца”. На овом скупу говорили су 
стручњаци разних занимања који имају значај за спречавање насиља – 
социјални радник, инспектор за малолетничку деликвенцију, учитељ, 
представник родитеља, представник пројекта „Школа без насиља”, 
представници Прихватилишта за жртве насиља, психолог и ученици и 
ученице. У амфитеатру је било око сто учесника, углавном ученика и 
ученица, представника ученичких парламената са својим 
наставницима и наставницама из свих општина. Након презентација, 
гости су одговарали на питања о темама о којима је вођен разговор, а 
онда су ученици и ученице имали прилике да поставе питања. 
Евалуација округлог стола показује да је тема била актуелна, 
интересантна и да постоје очекивања да се наставе конкретне 
активности по школама. 

У Лесковцу је 8. маја одржан семинар „Превенција траума и тимови 
за кризне ситуације у установама”. Председница Подружнице 
учествовала је на семинару, а након семинара одржан је радни 
састанак с циљем да се пренесу новостечена сазнања и да се размене 
мишљења. Том приликом разговарали смо и о портфолију за стручне 
сараднике. 

Педагози бујановачке општине, чланови Подружнице педагога, 
организовали су 13. маја 2014. Сајам образовања у спортској хали 
„Младост” у Бујановцу. По први пут су у овој мултиетничкој средини 
ученици и ученице имали прилике да на једном месту виде 
презентације основних и средњих школа, факултета и издавачких 
кућа. 

За крај ове године планирана је презентација истраживања које се 
реализује од јануара ове године, а односи се на одрживост успеха из 
основне у средњу школу, које је реализовао Тим за истраживање. 
Истраживање се спроводи у свим општинама Пчињског округа и 
резултати ће се користити за даље активности. 

Надамо се да ћемо семинар који је планиран за ову календарску 
годину, као и посету секцији педагога у Нишу, реализовати у 
септембру ове године. 

Подружница је покренула низ активности по школама, 
успостављена је боља сарадња међу педагозима, координација у раду, 
размена искуства. Постали смо покретач многих догађања у Пчињском 
округу. 

Регионална телевизија прати рад Подружнице. Подружница има 
свој сајт на којем су забележени сви догађаји и све што је значајно за 
рад овог стручног друштва, а у плану је издавање билтена. Позивамо 
вас да посетите наш сајт www.podruznicaped.in.rs. 

Сузана Антић, педагог,  

председница Подружнице педагога Пчињског округа             

ВРЕМЕПЛОВ ЧАСОПИСА 

„НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ” 

АКТИВНИ ПЕДАГОЗИ 

ПЧИЊСКОГ ОКРУГА 

Педагози Пчињског округа 

Велика тајна човечанства лежи у  

васпитању. 

ЕМАНУЕЛ КАНТ, НЕМАЧКИ ФИЛОЗОФ  



 Педагошко друштво Србије настоји да реализује квалитетне програме за 
децу и младе. Програм подстицања читалачких навика под називом „Читајмо с 
децом” реализован је у сарадњи са Гете институтом. У овом програму реализо-
ване су радионице за школске библиотекаре, педагоге, родитеље и децу. Циљ 
програма је побољшање читалачких способности код деце кроз примену нових 
метода у раду наставника и библиотекара. Поводом Светског дана књиге наш 
саговорник био је Игор Коларов, писац за децу, вишеструки добитник награда у 
области књижевности за децу 

 Педагошко друштво Србије, у сарадњи са Гете институтом, већ неколико 
година ради на унапређивању програма за подстицање и неговању културе 
читања. 

 Поводом Светског дана књиге наш саговорник био је Игор Коларов, писац 
за децу, а разговарали смо о начинима подстицања читања код деце и младих и 
неговању читалачких навика у породици. Књиге, библиотеке, филмови... теме 
су овог разговора. 

 – Овај свет је пун тема, потребно је само пронаћи ону коју ће срце препоз-
нати као своју најунутрашњију причу – каже Игор Коларов. 

 Наш саговорник је добитник свих значајних нагрaда и признања у области  
књижевности за децу. Његове књиге преведене су на више језика, а по његовом 
роману Аги и Ема снимљени су истоимени филм и радио-драма. За овај роман 
писцу је додељена награда недељника „Политикин Забавник” за најбољу дечју 
књигу. Роман Кућа хиљаду маски такође je добио награду „Политикиног Забав-
ника”, као и награду „Мали принц” за најбољу дечју књигу у региону (Бoсна и 
Херцеговина, Србија, Хрватска и Црна Гора). Аутор је тиме постао једини до 
сада двоструки добитник награде „Политикинoг Забавника”. 

 Овај савремени дечји писац истакао се својим књижевним изразом и особе-
ним приступом деци и младима. Добитник је награде Змајевих дечјих игара за 
изузетан стваралачки допринос савременом изразу у књижевности за младе. 
Културно-просветна заједница Србије доделила му је „Златну значку” за ства-
ралачки допринос у ширењу културе. 

 Поред великог броја књига за децу, Игор Коларов објавио je и књигу песама 
за одрасле Анатолијске хронике. Приредио је лектиру за први, други и четврти 
разред основне школе, антологију Најкраће српске приче за децу и изабране 
песме и приче Владимира Андрића Читај ветру омиљене књиге. Његови најпоз-
натији наслови су: Aги и Ема, СМС приче, Дванаесто море, Фиона и друге мисте-
рије, Кућа хиљаду маски, Џепне приче... 

 Oвај писац велики је мајстор малих форми. Његове приче за децу издвајају 
se посебношћу и аутентичним стилом. На пример, према речима критичара, 
поједине књиге већ и у наслову показују пишчеву намеру да успостави инте-
рактивне односе са својим малим читаоцима и читатељкама, али на специфи-
чан начин. Овај писац очекује да његово дело буде комуникатор између њега и 
детета, истичу критичари његовог књижевног стваралаштва. Управо у кратким 
формама овај инвентивни и духовити писац оставља детету могућност да само 
доврши причу и да учествује у стваралачком процесу. 

 Први пут, после 25 година, у српској кинематографији постоји снимљен 
филм према роману за децу. Реч је о роману Аги и Ема у режији Милутина Пет-
ровића. Специјална диплома за филм „у којем је најбоље приказан унутрашњи 
живот главног јунака”, у оквиру 9. међународног филмског фестивала за децу 
„Листопадик 2007”, потврђује колико је ово успешно филмско остварење. 

 Роман Aги и Ема инспиративна је, али и дирљива прича о пријатељству 
између усамљеног дечака Агија и неконвенционалне старице Eме. Успешна 
екранизација овог романа представља значајан помак у српској кинематогра-
фији. Истовремено, овај филм  може да буде одлично наставно средство у шко-
лама.  

 Роман Кућа хиљаду маски говори о дванаестогодишњој девојчици и њеном 
трагању за самом собом. Писац овде обрађује на дискретан начин тему одраста-
ња без присуства родитеља. Ово је још један роман Игора Коларова који скреће 
пажњу на  актуелне проблеме присутне у савременој породици – занемаривање 
деце, отуђење у односима између родитеља и деце, презапосленост родитеља и 
усамљенo дете. 

 „Свака књига има свог човека, сваки човек припада некој књизи”, написао 
је Игор Коларов у духовитом упутству за употребу књиге СМС приче. Духовит 
начин писања својствен је његовом обраћању најмлађим читаоцима и читате-
љкама. Разиграна духовитост долази до изражаја већ у првом сусрету с овим 
аутором. 

 Разговарали смо с писцем о књигама, библиотекама, начинима подстицања 
младих да читају и заволе књиге.   

ПН: „Читајте са децом. Књиге нас воде на велика и важна путовања”, једна је 
од Ваших порука деци и одраслима. Како подстицати родитеље да читају са де-
цом и да у породици негују атмосферу читања? 

 Родитељи који од свог детињства негују читалачку културу, свакако ће је 
лакше пренети и поклонити својој деци – некад кроз заједничка читања, а по-
некад и самим угледањем деце на родитеље када их виде са књигом у руци. 
Књига је сувише важна да би била третирана само као један од успутних рекви-
зита детињства без којег се може, и који се може заменити играчкама, телеви-
зијом, рачунаром или допунским занимањима која најчешће служе да се 
„прекрати” време у одрастању. Читање обогаћује и продубљује живот и одржа-
ва нас у стању непрестане запитаности над светом који нас окружује. Ускрати-
ти то детету, значи ускратити га и у детињству и у одраслом добу за цео један 
потпун и садржајан живот. Враћајући се на ваше питање о подстицају родитеља 
на заједничко читање, јер од тога и почињу читалачке авантуре, сами родите-
љи морају најпре да „открију” књиге. То пре свега значи, избећи силу и намета-

ње, а пронаћи радост и знатижељу у читању. А то се најбоље постиже ако роди-
тељи пронађу књиге за децу које су и њима самима занимљиве, а затим заједно 
с децом крену у истраживање великог света књига. 

ПН: „Свет без библиотека је једно веома погрешно место”. Да ли ће књига 
надживети електронске медије? Како унапређивати библиотеке и подстицати 
децу да нађу инспирацију у библиотекама? Како да библиотека заиста постане 
путовање у сопствену причу детета, као што сте Ви на једном месту написали? 

 Књига је надживела и преживела сијасет изума, стварчица, апарата и маши-
на, и узимајући у обзир ово садашње, „најновије” време, добро се држи. Говорим 
о њеном класичном, папирном облику. Како ће се одвијати њен даљи пут, 
тешко је прогнозирати. Она полако прелази у нове виртуелне облике, и то ће 
свакако помоћи њеној распрострањености и доступности. У Америци је пре 
извесног времена отворена прва библиотека која садржи искључиво дигитална 
издања књига и чланови задужују и враћају електронске читаче као некада 
књиге. Али важност библиотека се неће умањити без обзира на њене нове фор-
ме постојања. То ће и даље бити једно од оних места која су најближе улазу у 
тајну света и живота. Нарочито за децу. У тим својеврсним мислионицама и 
играоницама данас имате паметне, пожртвоване и оригиналне библиотекаре. 
Најбољу помоћ коју држава може да им пружи, осим финансијске, јесте да им не 
смета. 

ПН: Подстицање читања код деце је од пресудног значаја за успех у школова-
њу и животу. Поражавајући резултати ПИСА тестирања, између осталог, упућују 
на то да је важно и подстицање критичког мишљења, као и дискутовање о ономе 
што је прочитано. Ви пишете приче које подстичу децу на размишљање и наво-
дите их на критичко размишљање. То није увек ни лако ни једноставно. Колика 
је, по Вашем мишљењу, одговорност писaца за децу у погледу подстицања кри-
тичког размишљања детета? 

 Читање је заиста од суштинског значаја у животу детета (наравно, и одра-
слих). Поменули сте ПИСА тестирање. У том смислу, један пример је веома за-
нимљив. Једна од земаља која је веома високо рангирана на том тесту је Фин-
ска. Да истакнемо један невероватан податак – готово половина становништва 
Финске су чланови библиотека! Чини се да тај читалачки капацитет омогућава 
да Финци могу слободно да обликују своју будућност. Тако су у једном тренутку 
одлучили да оформе индустрију мобилне телефоније, без претходне истакну-
тости у тој области и посебне технолошке предисторије и постигли су чудо у 
планетарним оквирима. Наравно, улога читања није само да од човека и њего-
вих намера направи „ефектно” биће, већ пре свега освајање унутрашњих про-
стора. А то је немогуће без критичког размишљања. Одговорност писца за децу 
је велика. Не у смислу да одмах направи критичке машине у детињим главама, 
већ пре свега да започне процес којим ће се деца, растући, полако уводити у 
велики и пребогат свет светске културе и животних разноврсности.  

ПН: Које васпитне поруке и животне вредности желите да пренесете деци 
својим причама? 

 Васпитни аспект је увек у другом плану. Желим пре свега да се читаоци 
заиграју, да их књига понесе онако како би их понела видео-игрица, жмурке 
или фудбал. А да затим научимо да посматрамо ствари које нису одмах видљи-
ве, које су сакривене, тешко уочљиве. Откључавајући причу, читаоци ће можда 
пожелети да откључавају и своје стварности. 

ПН: Причама за децу оплемењујете животе најмлађих. Где и како најлакше 
проналазите инспирацију за писање? 

 Питање је лепо формулисано и већ у себи садржи одговор. Надахнуће се 
тражи, открива и проналази; ако се чека – највероватније неће никада доћи. 
Чак и оно што нам се некада чини да је дошло у делићу секунде, само од себе, 
често је резултат интезивне потраге и размишљања о нечему скроз другачијем. 
Овај свет је пун тема, потребно је само пронаћи ону коју ће срце препознати као 
своју најунутрашњију причу. 

 ПН: По Вашем роману Аги и Ема снимљен је истоимени филм. То је први 
филм за  децу у Србији направљен после 25 година. Да ли је у плану екранизација 
још неких Ваших књижевних дела? 

 Ствари нису баш тако једноставне. Колико год је за аутора снимање филма 
по његовој књизи диван догађај, нарочито јер се четврт века није дешавало 
ништа слично, толико је та пауза за нашу кинематографију веома поразна 
ствар. Деци је комплетно ускраћен један узбудљив уметнички жанр и она су 
препуштена свему ономе што није филм за децу. Непосредно после Агија и Еме 
снимљен је још један филм децу (по сценарију Владиславе Војновић) и на томе 
се све зауставило. Комерцијални и политички интереси елиминисали су децу 
из културе. И то неће проћи без последица. 

ПН: Тема рoмана Аги и Ема и истоименог филма је проблем отуђења и зане-
маривања деце од стране родитеља у савременом друштву. Да ли имате сазнање 
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о томе какве су реакције родитеља на филм и роман? Колико сте успели као пи-
сац да допрете до њих на одговарајући начин? 

Реакције родитеља су изузетне. Мени је посебно занимљиво што на филм 
(и књигу) емотивније и потпуније реагују они родитељи који не занемарују 
своју децу, који им у потпуности посвећују своју пажњу и време. Као да, на неки 
начин, на својим леђима носе и оне родитеље који тако не чине. Режисер Милу-
тин Петровић успео је да направи један прелеп филм. И мислим да се то његово 
умеће најбоље оцртава у томе што ни у једном сегменту није правио жанровске 
компромисе. Поштујући основне одреднице филма за децу, испричао је причу 
онако како је та прича морала бити испричана. Строго узевши, није правио 
филм само за децу, или само за одрасле, већ за гледаоца ко год и шта год да је 
он. 

ПН: На који начин је, по Вашем мишљењу, најбоље мотивисати децу да чита-
ју? Како развијати читалачке навике код деце? 

 То није тежак задатак, нити проблем који захтева немогуће и напорне 
поступке за своје решавање. Важно је избегавати присилу и неко апстрактно 
„морање”. Да преформулишем чувену изреку: што се мора, јесте тешко. Постоје 
многи начини мотивисања деце за читање, многи су и делотворни, али је је 
најважније омогућити им у једном тренутку слободу да се сами крећу светом 
књига, да се сами отисну на велико путовање и читање учине својом, најлични-
јом причом. 

 И зато читајте са децом. „Књиге нас воде на велика и важна путовања”, 
написао је Игор Коларов. 

Сања Југовић, педагог 

 

KEN ROBINSKON I LOU ARONICA, ELEMENT, OTKRIJTE SVOJE TALENTE – BUDI-
TE KREATIVNI – RADITE ONO ŠTO VOLITE (prevela sa engleskog Aleksandra Barlo-
vić, V. B. Z. Zagreb, Zagreb, 2011, 229 strana)  

Занимљив линк на youtube (http://www.dailymotion.com/video/x6r25d_ken-
robinson-da-li-skole-ubijaju-kr_creation) и књига под насловом  Елемент – 
откријте своје таленте – будите креативни – радите оно што волите др Кен 
Робинсонa и Лу Аронике, гледаоцу и читаоцу откриваjу „ново виђење власти-
тог потенцијала и потенцијала људи који нас окружују”, али и померају границе 
креативности. У овој књизи елемент за аутора представља „стјециште природ-
не способности и личне страсти”, он  је  за свакога  другачији, а услови за 
„постизање елемента” су став и могућност појединца. Књига садржи мноштво 
прича, које, наравно, нису бајке, али често запањују, приче о креативним путо-
вањима познатих личности као што су Алберт Ајнштајн, Ерик Клептон и други. 
Кроз једанаест поглавља (Елемент; Размишљати другачије; Онкрај маштања; У 
зони; Проналажење властитог племена; Шта ће други мислити?; Јесте ли рође-
ни под срећном звездом?; Упомоћ!; Је ли прекасно?; За љубав или новац и Задо-
вољство критеријума) читаоци и читатељке наводе се на пут промишљања и 
откривања свог елемента. 

 На  забаван  и духовит начин аутори нас у првом поглављу књиге Елемент 
упознају са откривањем елемента осмогодишње девојчице Гилијан познатој 
као Гилијан Лајн (Gillian Lyne) чији је школски успех био слаб, рукопис ужасан и 
сл., све док се није открило да је талентована за плес и док није постала једна 
од најуспешнијих кореографкиња у свету. Читамо и о дечаку Мету Грejнингу, 
добром ђаку који је из досаде почео цртати и тако постао творац „Симпсонова”. 
Већ у овом поглављу аутори гледају у будућност и позивају нас да прихватимо 
елемент, јер, да бисмо се суочили са изазовима будућности, „морамо знатно 
промијенити свој начин размишљања о људским потенцијалима и о начинима 
њихова развоја”. 

У складу са постављеном хипотезом, у наредном поглављу које носи назив 
Размишљати другачије аутори нам скрећу пажњу да је „једнo од главних начела 
елемeнта потреба оповргавања онога што узимамо здраво за готово по питању 
својих способности и способности других људи”. Узимање дефиниције интели-
генције „здраво за готово” један је од разлога због којих људи потцењују своје 
истинске интелектуалне способности и не успевају да пронађу свој елемент. У 
овом поглављу упознајемо се са три важне компоненте људске интелигенције, 
а то су: 1) разноврсност (вербално и математичко мишљење нису једини начи-
ни изражавања интелигенције), 2) динамичност и 3) посебност (интелигенција 
сваке особе јединствена је попут отиска прста). 

У трећем поглављу под називом Онкрај маштања пратимо познату уметни-
цу шарених тематских прекривача, Фејт Ринголд. Она је због астме морала да 
напусти школу, те није била подвргнута неким облицима индоктринације, већ 
јој је живот био испуњен креативношћу. Аутори сматрају да је креативно миш-
љење највиши облик интелигенције, али је у малој мери заступљено у школама. 
Креативност обухвата неколико различитих испреплетених процеса – рађање 
нових идеја, замишљање другачијих могућности и разматрање алтернативних 
путева. Креативан рад обухвата „коришћење различитих даровитости које 
стоје на располагању с циљем стварања нечега оригиналног”. 

Оно што карактерише наредно поглавље је појам бити у зони, који значи 
бити „у дубоком срцу елемента”. Људи на различите начине проналазе зону и у 
овом поглављу таквих примера је много, али сви ти људи имају заједничке 
карактеристике када су „у зони”. „Бити у зони” значи имати енергије и осећај 
слободе и аутентичности, тада као да „идеје теку кроз вас и за вас”. 

У петом поглављу Проналажење властитог племена описује се глумица Мег 
Рајан и откривање њеног племена. Када говори о племену, аутори говоре о 
идејама које нам помажу да откријемо елемент, као и да проналажење власти-
тог племена нуди више од потврде и интеракције, нуди надахнуће и подстицај 
ка већим постигнућима. Најбољи пример моћи племена су креативни тимови 

који могу бити: разноврсни, динамични и посебни. 

Поглавље покренуто питањем  Шта ће други мислити? представља јако 
значајан део ове књиге, јер говори о препрекама откривању елемента које се 
посматрају као три „концентрична круга”. Ти кругови могу бити индивидуал-
ни, социјални и културни. Наведени су занимљиви примери људи који су на 
разне начине спутавани од стране других, а ипак су савладали те препреке и 
нашли свој елемент. Паула Коеља, познатог писца бестселера, родитељи су 
сместили у психијатријску установу како би му „избили из главе деструктивну 
идеју”, јер је као тинејџер желео да постане писац. Аутори сматрају да се највеће 
препреке проналажења елемента (осим родитеља) најчешће појављују у шко-
ли. Разлог је хијерархија предмета (на првом месту математика, матерњи и 
страни језици..., а на крају ликовна уметност, музичко...), због којих многи уче-
ници и ученице никада не открију своја интересовања и таленте. Школа, према 
ауторима, треба да буде место проналажења сопственог елемента и развијање 
индивидуалног расуђивања, а не место где ће се проналажење елемента спута-
вати и ограничавати. Ово поглавље, на неки начин, представља борбу и супрот-
стављање препрекама и ограничењима која постоје у школама, али и борбу за 
креативна решења у постизању властитог елемента. 

Поглавље које носи назив Јесте ли рођени под срећном звездом? открива 
нам делове живота Кена Робинсона. Требало је да постане фудбалер, али када је 
добио грип остао је парализован. Тада његови родитељи почињу да размишља-
ју о будућности и о томе у чему он постиже добре резултате. Дечја парализа 
затворила му је тада једна врата, али је отворила многа друга, врата ка бољем 
школовању. Похађао је школу за телесно хендикепиране. Учитељица је препоз-
нала његову интелигенцију, радозналост и способности које су биле темељ за 
гимназијско образовање и подстицала га да постиже што боље резултате.  

 Са пуно поштовања се у осмом поглављу говори о менторима. Посебне лич-
ности у одрастању Кена Робинсона су свакако родитељи, учитељица, али и 
његов први истински ментор, који га је приметио – Чарлс Стафорд, особа која је 
одговорна за посебне школе у пружању практичне помоћи и откривању потен-
цијала деце који су похађали такву врсту школе. У овом поглављу говори се о 
менторима који остварују четири улоге и обављају племенити задатак. Једна од 
улога је препознавање, друга улога охрабривање, трећа – усмеравање ка нашем 
елементу давањем „техничких” савета. Четврта улога је подстицање ка напре-
довању – они нас подсећају на то да наш циљ никада не сме бити „просечан”. 

 Наредно поглавље нас подстиче да људске животе схватамо као органске и 
цикличне и да се различите способности у различитим раздобљима различито 
изражавају. Аутори желе да нас помере од веровања да је живот „линеаран” и 
наводе много примера особа који су имали „нелинеаран” приступ животу. И 
наслов овог поглавља је  питање – Је ли прекасно?,  а у њему аутори настављају 
да нас мотивишу да откријемо свој елемент јер „чак и у случајевима када теле-
сно пропадање које долази с годинама онемогући одређена постигнућа, еле-
мент нам је и даље достижан”. 

 Поглавље За љубав или за новац даје нам интересантан пример какав је 
Халед Хосеини. Он је у Америку емигрирао 80-их година двадесетог века, а де-
ведесетих година дипломирао је медицину. Срце му је говорило да жели да 
постане писац, па је, наставивши са медицинском праксом, почео да пише ро-
ман о одрастању два дечака у Кабулу. У питању је роман Ловац на змајеве, књи-
га која је продата  у више од четири милиона примерака. У једном интервјуу 
изјавио је: „Писање је одувек била моја страст, од детињства. Осећам се неверо-
ватно срећним и почашћеним, јер је писање барем тренутно мој извор прихода. 
То је остварење сна”. Аутори нас на крају упућују да откривање елемента не 
обећава богаћење, али „бивање у властитом елементу у било ком тренутку 
нашег живота може преобразити наше виђење самога себе”. 

 Реформисање и трансформација школства представљају главне теме 
последњег поглавља књиге. Аутори сматрају да су три најважнија процеса шко-
ловања: 1. наставни план – оно што школски систем очекује да ученици науче, 
2. педагогија – процес који деци помаже у томе и 3. процена – процес очекивања 
успеха. Већина реформи усредсређена је на наставни план и процену, док педа-
гогија није довољно заступљена. Не треба кажњавати „неуспешне школе”, исти-
чу аутори, већ треба трансформисати школство, а кључ те трансформације 
„није стандардизовано образовање, већ његова персонализација, темељна 
постигнућа на откривању индивидуалних даровитости сваког појединог дете-
та”. У књизи се истиче значај драме и наглашава да у школама драма може 
„оживети дечју машту, појачати смисао за сарадњу, самопоштовање и осећај 
заједништва у разредима и школама. Деца најбоље уче једна од других и док 
њихови учитељи уче са њима”. Да би се образовање реализовало у складу са 
елементом, потребно је уклонити постојећу хијерархију предмета, преиспитати 
целу идеју „предмета” и наставни план персонализовати. Школство будућности 
мора бити у складу са елементом, а „улог за школство, као и за све који пролазе 
кроз његов систем не може бити већи”, истиче се на крају књиге. Ово нас, попут 
„креативног круга”, враћа на почетак књиге, на пут откривања елемента, на 
„ново виђење властитог потенцијала и потенцијала људи који нас окружују”. 

Јела Станојевић, педагог 
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ЕЛЕМЕНТ, ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ ТАЛЕНТЕ 

БУДИТЕ КРЕАТИВНИ — РАДИТЕ ОНО ШТО ВОЛИТЕ 
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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. И 2015/2016. ГОДИНУ 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

За наредну школску годину припремили смо Вам програмe 

стручног усавршавања за које се надамо да ће допринети Ва-

шем професионалном развоју и помоћи да стекнете нове и 

усавршите постојеће компетенције важне за унапређивање 

образовно-васпитног рада: 

1. Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/

школи, компетенција: К2; приоритети: 3, 5 

2. Методологија и садржаји рада на часовима одељенске 

заједнице/одељенског старешине: шта, како и зашто?, 

компетенција: К3; приоритети: 4, 6 

3. Рад са децом из маргинализованих група, компетен-

цијa: К2; приоритет: 1 

4. Подршка подстицању и развоју читања код деце, ком-

петенција: К2; приоритети: 5, 7 

5. Професионализација одељенских старешина у сарадњи 

са родитељима,  компетенцијa: К4; приоритети: 4, 7 

6. Како унапредити процес самоевалуације у настави?, 

компетенција: К3; приоритет: 1 

7. Професионални развој стручних сарадника (педагога и 

психолога) у школама и домовима ученика, компетен-

ција: К4; приоритети: 6 

Заинтересовани могу добити све остале информације на теле-

фон 011/2687-749, радним данима од 10 до 15 часова или на 

имејл drustvo@pedagog. 
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