
СКУПШТИНА ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ       

Скупштина Педагошког друштва Србије одржана je у понедељак, 

09. марта 2015. године, у хотелу „Палас”, Топличин венац 23, у 

Београду. Скупштини је присуствовало 45 делегата из целе Србије. 

Председница Биљана Радосављевић отворила је Скупштину и 

поднела извештај о раду и финансијском пословању Педагошког 

друштва за 2014. годину, који је једногласно усвојен. 

Др Емина Хебиб, која је до Скупштине вршила функцију в.д. 

уредника, именована је  за уредницу часописа „Настава и 

васпитање“. Она је поднела извештај о раду часописа, 

активностима и тешкоћама, на које је редакција наилазила у 

претходној години. Том приликом дат је и план активности за 

2015. годину, као и предлог да се, због обима посла, редакцији 

придруже нови чланови. Предложени чланови редакције су: др 

Вељко Брборић – ванредни професор на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду, др Споменка Будић – ванредни 

професор на Одсеку за педагогију Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду, др Живка Крњаја - ванредни 

професор на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског 

факултета Универзитета у Београду, др Биљана Бодрошки - доцент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета 

Универзитета у Београду, др Милица  Митровић - доцент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у 

Београду, др Лидија Радуловић - доцент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, др Саша 

Милић - редовни професор на Одсеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета Црне Горе, Matti Meri, Ph. D - Professor emeritus, 

Faculty of Behavioral Sciences, Department of Teacher Education, Helsinki University of Technology, Jan Peeters, Ph. D - Coordinator of Centre for 

Innovation in the Early Years, Department of Social Welfare, Ghent University. Предлог је једногласно усвојен, те ће од сада редакција радити у 

проширеном саставу. 

Драгана Спасојевић, уредница Педагошких новина, резимирала је досадашњи рад, представљајући теме сва четири броја која су до сада 

изашла.  

И уредник сајта, Алекса Еремија, изанализирао је функционисање сајта за протеклу годину, колико је посећен и које су теме заступљене. 

Најавио је унапређење функције сајта у наредном периоду. 

Подружнице Педагошког друштва из Колубарског, Пчињског и Браничевког округа, Краљева, Суботице и Ниша известиле су о реализованим 

активностима на свом подручју за протекли период, што је била одлична прилика да се размене искуства и дају идеје за даљи рад. 
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Бојана Урошевић, педагог 

Инклузија у образовању је заживела, али не сме да се сведе на 

формалну примену у пракси, већ је важно да заживи суштина овог 

процеса. На ову тему смо разговарали са мр Данијелом Вуковић, 

педагогом, стручњаком у области инклузије у образовању. 

Инклузија у образовању је започела у Републици Србији у септембру 

2009. године ступањем на снагу Закона о основама система 

образовања и васпитања. Закон уводи једнако право на образовање и 

обезбеђује доступност образовања свој деци, без дискриминације по 

било ком основу. Доношењем закона створени су услови да се сваком 

детету омогући успешно укључивање у процес образовања и 

напредовање у том процесу, кроз системску и институционалну 

подршку. 

Једна од примарних активности, а на основу закона, јесте доношење 

Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету и ученику. Правилник је донет 2010. године. 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план (ИОП) донет је такође 2010. године. 

Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању 

ученика са сметњама у развоју у васпитној групи, школи и породици 

донето је 2012. године.  

Законом је уведено право на додатну образовну подршку на свим 

нивоима образовања. Такође, закон предвиђа увођење педагошких 

асистената у школе са циљем да пружају подршку не само деци, већ и 

наставницима и стручним сарадницима. Све то је у  циљу 

унапређивања рада са децом са сметњама у развоју и њиховог што 

успешнијег укључивања у образовно-васпитни процес. 

Појам инклузија у образовању подразумева, пре свега, укљученост 

деце са сметњама у развоју у редовне школе, као и то да су деца 

вреднована као потпуно равноправни учесници у процесу 

образовања. Међутим, појам инклузија у образовању јесте много 

шири појам, јер се не односи само на образовно-васпитни процес. 

Инклузија у образовању управо подразумева укљученост деце са 

сметњама у развоју у школску и друштвену заједницу, њихово 

активно учешће у заједници и њихово равноправно припадање тој 

заједници. То значи да није довољно испунити неопходне услове за 

реализацију инклузије, већ је од суштинског значаја да деца буду 

прихваћена на прави начин, јер деца са сметњама у развоју припадају 

заједници као и било које друго дете. Може се рећи да је инклузија у 

образовању један важан корак ка крајњем циљу - социјалној 

инклузији, односно укључености и активном учешћу у друштвеној 

заједници.  

Дакле, када говоримо о инклузији у образовању, од суштинског 

значаја је како процес функционише у пракси и на који начин се 

примењује.  

Такав став има и мр Данијела Вуковић, педагог, саветница у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Учествовала је 

у изради свих подзаконских аката  везаних за инклузивно 

образовање. Стручњак је у области рада са децом са сметњама у 

развоју и њиховим породицама. Аутор је бројних чланака, 

радова, публикација у области рада са децом са сметњама у развоју, 

водитељ је акредитованих семинара на тему инклузије у образовању. 

Активно сарађује са васпитно-образовним институцијама,  као и 

  Скупштина Педагошког 

друштва Србије 

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ 

Поред избора чланова редакције часописа „Настава и васпитање“, на 

Скупштини су бирани чланови Управног одбора, Надзорног одбора и 

Развојног тима Друштва. Делегати су тајним гласањем изабрали 

следеће кандидате за Управни одбор: Гордана Миловановић – 

Економска школа Ваљево, Ирена Мучибабић – ОШ „22. октобар“ 

Београд, Јасмина Ђелић – Завод за вредновање квалитета образовања 

и васпитања, Маја Врачар – Зуботехничка школа Београд, Марсела  

Есхенази Милутиновић – Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе 

Радић“ Краљево, Светлана Спасић – ОШ „Свети Сава“ Пожаревац и 

Славица Илић – Предшколска установа “Чукарица“ Београд; Надзорни 

одбор: Зорица Голубовић - ОШ „Лаза Костић“ Гаково/Сомбор, Марија 

Башчаревић – Туристичко-угоститељска школа „Тоза Драговић“ 

Крагујевац и Маргарета Уршал – ОШ „Сечењи Иштван“ Суботица; 

Развојни тим: Валентина Вићовац – Гимназија Младеновац, Мирослав 

Павловић – Завод за унапређивање образовања и васпитања и 

Мирјана Томић – Медицинска школа „Др Миша Пантић“ Ваљево.  

У другом делу Скупштине разматрана су питања статуса и положаја 

педагога у платним разредима. Рад се одвијао по групама, а 

модератори су били: Наташа Стојановић, Невенка Крагуљац и Ирена 

Мучибабић. Закључци са Скупштине биће писменим путем упућени 

Министру просвете, науке и технолошког развоја, помоћнику 

министра просвете, науке и технолошког развоја, државном 

секретару, представницима синдиката, а у циљу побољшања статуса и 

положај стручних сарадника (педагога и психолога) у платним 

разредима.  

Према мишљењу учесника, рад Скупштине одвијао се у изузетно 

конструктивној, пријатној и радној атмосфери. 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

Часописа Настава и васпитање  

„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 

„Не брини се ако те деца не слушају. Брини 

се зато што те увек гледају.“ 

РОБЕРТ ФУЛГХУМ  

  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У 

СРБИЈИ 



институцијама у оквиру система социјалне и здравствене заштите, 

организацијама цивилног друштва, као и стручњацима из разних 

области.  

Током своје успешне педагошке каријере у области рада са децом са 

сметњама у развоју, мр Данијела Вуковић је, пре свега, настојала и 

даље тежи да унапреди образовање и живот деце са сметњама у 

развоју. Како истиче, циљ јој је да помогне деци и њиховим 

породицама да нађу најбољи пут образовања и напредују на путу 

одрастања и стицања самосталности и независности. Али, и у ширем 

друштвеном контексту Данијела Вуковић сагледава инклузију у 

образовању, истичући значај инклузије особа са сметњама у развоју у 

друштвену заједницу и у погледу елиминисања ниског образовног 

нивоа и смањења сиромаштва осетљивих категорија. 

ПН: На једној од Републичких секција педагога и психолога, која је била 

посвећена овој теми, а одржана је у фебруару 2013. године, могло се, 

између осталог,  чути да се инклузивно образовање још увек није 

примењивало на адекватан начин. Да ли се данас може говорити о 

помаку у погледу примене инклузивног образовања? 

Када је реч о примени инклузивних принципа у нашем образовном 

систему, помак се свакако види, не само од  2013. године, већ од саме 

примене Закона, тачније од 2010/11. школске године. Примена ових 

принципа у пракси, изазвала је помак у целом систему, од 

предшколског нивоа до нивоа средњег образовања. Ако имамо у виду 

чињеницу да је основна школа обавезни ниво образовања за сваког 

грађанина наше земље, онда је разумљиво да су промене и помаци 

највидљивији на нивоу основне школе. Свакако се мора узети у обзир 

да је инклузивно образовање узроковало различите реакције свих 

актера у процесу образовања. Реакције се могу сврстати на скали од 

потпуног неприхватања законске обавезе у погледу једнаког права на 

образовање у редовним школама све деце, до потпуног прихватања. 

Инклузивно образовање и његова примена у пракси је процес који 

траје. То је пут на који смо кренули и којим се мора ићи.   

Помаци су видљиви, јер су видљива и деца са сметњама и 

инвалидитетом у свим школама. Видљиви су родитељи, односно 

старатељи, који се боре и брину за што  квалитетније и примереније 

образовање свог детета у вршњачкој средини. Видљив је рад тимова 

за инклузивно образовање по школама, рад стручних служби, рад 

ИРК. Сви се суочавају са изазовима у процесу образовања и сви чине 

оно што сматрају да је најбоље за дете. Управо те активности нам 

показују да је ИО веома актуелно, да  се тај процес непрекидно одвија 

без обзира на преиспитивања и покаткад застоје, што је и нормална 

појава у сваком процесу, који је дуг и који неминовно напредује.  

ПН: Колико су данас наставници спремни и обучени за квалитетну 

реализацију инклузије у образовању? 

Квалитетно инклузивно образовање не зависи само од спремности тј. 

обучености наставника да раде посао образовања све деце. Као  што 

радимо педагошки профил за  дете коме је потребан ИОП или само 

индивидуализација у раду са њим, тако бисмо могли да урадимо и  

педагошки профил стручњака-педагога тј. наставног кадра. Знате ли 

зашто? Зато што педагошки профил садржи две целине, а то су: ЈАКЕ 

СТРАНЕ и ПОТРЕБНА ПОДРШКА. Из тога се види опис личности и 

управо ниво развијености појединих особина који  указује на 

способност самосталности или потребе да се негде пружи ДОДАТНА 

подршка. Ако мислите на наставни кадар у редовним школама, свима 

је дата шанса да и они уче, усавршавају се, сарађују са колегама из 

специјалних школа, стручњацима и професионалцима разних 

области. Колико је ко спреман да ради на себи и да се прилагођава 

живом образовном систему, то је управо  питање личног педагошког 

профила.  

Са завршетком формалног образовања за било коју струку, поготово 

за струке које се баве радом са људима, образовање тек почиње. 

Диплома је улазница и признање за стечене компетенције на 

теоретском нивоу, међутим, кроз целоживотно образовање, праксу, 

неформално усавршавање, дипломирани стручњак постаје прави 

стручњак. Све ово што сам набројала сабира се у професионално 

искуство. Да закључим:  Шансе никада нису биле веће да се 

наставници свих нивоа и професија усавршавају у свом педагошком 

раду. Ову чињеницу нико  не може да негира. Оно што јесте 

дискутабилно је колико је ко спреман да се усавршава и прилагођава 

новој парадигми у образовању, а то је обавеза да наставник ради свој 

посао са свом децом.  

ПН: Каква је заступљеност асистивне технологије у школама? 

Асистивна технологија у образовању може бити буквално све са чиме 

се ради. Зависи како видите средство којим радите или га 

употребљавате. Ако мислите на наменске асистивне технологије 

попут паметних табли, компјутера.... може се рећи да наше школе 

имају компјутере али скупу асистивну технологију могу добити кроз 

донације и пројекте. Ту већ долази до изражаја менаџерска 

способност управе школе. У Србији има школа које су опремљене на 

нивоу школа у развијеним европским земљама до школа које још увек 

немају примерено опремљене санитарне чворове. Имајући све то у 

виду, свакако је важно  за сву децу као и кадар у школи, да установа 

задовољава минималне стандарде опремљености за рад и 

реализацију квалитетног образовања. Када прилазите школи, прво са 

чиме се суочавате је доступност прилаза установи. Наравно, како 

спољашња доступност, тако и унутарња приступачност простора 

упућује вас на то колико су сва деца и родитељи добродошли. Оно што 

је битно рећи везано за наменске асистивне технологије је да у Србији 

не постоји, изван здравственог система и њихових помагала која се 

добијају преко Републичког фонда за здравствено осигурање, 

предузеће или фирма која се бави производњом опреме искључиво у 

ове сврхе. То у многоме отежава информисаност где се и од кога може 

купити помагало које је потребно образовној установи. 

ПН: Да ли су садржаји уџбеника прилагођени како би се лакше 

реализовало инклузивно образовање? 

Инклузивно образовање подразумева да се са учеником ради кроз све 

сегменте док борави у школи како би могао да  стекне знање у складу 

са својим потенцијалима. То важи за свако дете. Зато су уведени 

стандарди постигнућа за већину предмета у основној школи и они 

подразумевају три нивоа: 1. Основни ниво – знање и вештине треба да 

савлада 80%  ученика (елементарна знања и вештине); 2. Средњи 

ниво – 50% ученика требало би да савлада знања из предмета; 3. 

Напредни ниво – 20% ученика може да савлада сложенија знања из 

предмета. Савладаност градива до одређеног нивоа је показатељ 

знања детета које се вреднује одређеном оценом. Управо ови 

стандарди омогућавају да се за ученике са сметњама којима је 

потребан ИОП, направи такав ИОП који ће развити ученикове јаке 

стране и помоћи да се ублаже или превазиђу оне потешкоће које су 

препрека напредовању у образовању и социјализацији, као и личној 

самосталности.  

Оно што мора да се нагласи је чињеница да има ученика са сметњама 

којима уопште не треба ИОП или прилагођен садржај градива, већ 

само прилагођене методе и облици рада. Некада, чак ни то. Међутим, 

када говоримо о прилагођеним садржајима, ИОП2 омогућава да се 

потпуно промене стандарди постигнућа и да ученик савладава 

градиво које може да разуме, усвоји и примени. Мислим да је поред 

ове добробити за ученика, наставнику  олакшан рад ако се руководи 

уџбеницима које користе и остали ученици, у изради ИОП-а за 
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ученика коме је потребан. Други важан фактор је да се на овај начин 

ученику који има ИОП не ставља етикета различитости и због 

другачијег уџбеника. Инструмент ИОП-а је већ олакшица у раду са 

дететом коме је он потребан, јер не бих рекла да је могуће да постоји 

толико прилагођених уџбеника и њихових садржаја колико има 

различитих манифестација исте сметње код деце која је имају. Оно 

што је наставнику важно  за рад је адекватна опремљеност 

дидактичким и наставним средствима, асистенција када треба, 

сарадња са колегама  и родитељима. Наравно, уџбеници на Брајевом 

писму су уџбеници, које не треба издвајати као посебну категорију, 
већ их прихватити као редован уџбеник за слабовиду и слепу децу. 

 ПН: Процес инклузивног образовања почиње у предшколском узрасту 

и наставља се током школовања. Наравно, од самог почетка породица 

има веома важну улогу у овом процесу. На који начин можемо помоћи 

родитељима да боље разумеју дете и да умеју адекватно да одговоре на 

потребе детета? 

Родитељи су кључни актери у овом процесу. Као  што очекујемо да 

они разумеју систем рада школе, јер су некада и они били ђаци, они 

очекују да професионалци који раде са децом, и при том су многи од 

њих и родитељи, разумеју њих из улоге родитеља који има 

целоживотну бригу на плећима. Ако им приђемо са ставом 

разумевања њиховог родитељства, стекнемо њихово поверење, ретки 

су родитељи који ће одбити сарадњу и савете које ће им наставник 

или педагог-психолог школе дати. Образовне потребе деце са 

сметњама су различите. Савети и подршка родитељу да би адекватно 

одговорио на потребе детета у школи, морају да се ослањају на 

правим информацијама о детету, опсервацији његовог понашања у 

школи, разумевању дечје различитости и те позиције.  

Када се стручњак управо професионално, али са разумевањем постави 

према детету и родитељу, искористи сваки податак, добијен о детету 

из различитих извора, тада ће кроз тимски рад и консултације са 

колегама, свакако имати свеобухватнију слику о детету и његовим 

образовним потребама. Из такве перспективе и сарадње са 

родитељима, може се помоћи детету, родитељу, али и себи и колегама 

који раде. Наравно, не смемо заборавити сарадњу са вршњацима и 

другим родитељима кроз пружање модела подржавајућег понашања 

према  ученику са сметњама. У школама веома добро знају технике и 

начине како ће креирати атмосферу прихватања и толеранције 

различитости.  

ПН: Шта је, по Вашем мишљењу, кључно да би се процес инклузије у 

образовању успешно остваривао у правом смислу речи? 

Кључна реч је сарадња. То подразумева позитиван приступ, отворен и 

аргументован  разговор и поштовање права детета  на образовање. 

Савремен начин живота и научна достигнућа у свим областима не 

елиминишу, нажалост, ситуације добијања детета  са сметњама у 

развоју. Међутим, управо ниво развоја свести, науке и културе 

омогућавају нам да кроз квалитетну и добронамерну сарадњу свих, 

учинимо да се дете са сметњама у развоју осећа једнако добро у својој 

школи као и његов вршњак без сметњи. Јер, и једни и други имају исто 

право - право на квалитетно образовање. Актери који то треба да 

омогуће у базичном нивоу су родитељи и школа. Наравно, дугорочно 

и шире гледано, преко локалних самоуправа, то је друштво у целини. 

Елементарни услови за достојанствен живот сваке породице, 

нарочито породице која има дете са сметњама у развоју, могу да 

омогуће квалитетну сарадњу за добробит детета са сметњама и 

његову будућност.  

Искрено се надам да ће започет пут инклузије у образовању бити 

настављен много сигурнијим корацима, јер је то пут поштовања 

дечјих и људских права. Такав пут приличи земљи, која следи пут 

европских вредности. 

Сања Југовић, педагог 

Подстакнути Предлогом платних разреда запослених у просвети, 

скрећемо пажњу и указујемо на чињенице које се односе на 

специфичност послова стручних сарадника, а пре свега педагога и 

психолога, у  установама које се баве питањима образовања и 

васпитања. 

Платни разреди се, пре свега, одређују по степену сложености послова 

запослених, а чињенице указују на то да је посао педагога и психолога 

управо најсложенији, јер су они носиоци свих кључних области рада у 

установи. Законски је (Закон о основама система образовања и 

васпитања, Службени гласник РС бр.79/09, 52/11 и 55/13) одређено 

да су стручни сарадници непосредни реализатори образовно-

васпитне делатности у установи, самим тим што су равноправни 

чланови свих стручних тела и тимова у установи, неретко и њихови 

координатори, што су задужени за увођење приправника у посао, што 

им закон признаје припрему за рад као и свим другим наставницима. 

Дакле, сврставање стручних сарадника-педагога и психолога у 

ненаставно особље, а самим тим и у ниже платне разреде, представља 

кршење законских норми! 

Указујемо и на чињеницу да се педагог и психолог у свим другим 

подзаконским актима и правилницима, који ближе одређују 

непосредну реализацију послова, појављују као другостепени 

чланови, односно они који учествују у свим сложенијим и тежим 

пословима, који се у установама реализују, што директно говори и о 

степену сложености послова (Правилник о заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, Правилник о ИОП-у, 

Правилник о оцењивању ученика, интерни правилници установа и 

сл.).  

Сложеност посла стручних сарадника-педагога у установама је 

изузетно велика. Они су носиоци праћења и евалуације свих кључних 

области рада. Образовно-васпитне установе се као институције не 

могу развијати без активности педагошко-психолошке службе. Она је 

непосредни реализатор СВИХ појединачних послова у школи, 

директни и први  сарадник руководства установа, координатор и члан 

свих стручних тела и органа у установи. 

Правилником о раду стручних сарадника (бр. 5/2012.) дефинисано је 

9 кључних области, које о томе непосредно говоре. У наставку писма 

наглашавамо  кључне послове у свакој од ових области, како бисмо 

још једном указали на сложеност послова којима се баве педагози и 

психолози у установама, а тиме и оправдали став чланова Педагошког 

друштва Србије, изнетог на годишњој Скупштини одржаној 

09.03.2015.године, да је место стручних сарадника најмање у платном 

разреду наставника.  

У име чланова Педагошког друштва Србије

Биљана Радосављевић, 

председница ПДС 
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„Најважније стари у дечијим животима су :
сигурност, љубав, прихватање и охрабривање. “ 

Б. МИЛЕР  

  ПОЛОЖАЈ СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА У ПЛАТНИМ 

РАЗРЕДИМА 



У истраживању „Како стручни сарадници доживљавају школски 
неуспех ученика''  педагози др Николета Гутвајн, научни сарадник и  др 
Славица Шевкушић, виши научни сарадник из Института за педагошка 
истраживања у Београду представљају  важну, недовољно истражену 
област са циљем да утврде како стручни сарадници доживљавају 
школски неуспех и која значења му приписују. 

Истраживање је објављено у Зборнику института за педагошка 
истраживања ( бр. 2, децембар 2014.). Зборник има статус научног 
часописа међународног значаја (M24) верификованог посебном 
одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Овај чланак је резултат рада на пројекту 
Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима 
модернизације Србије (бр. 47008) и од подстицања иницијативе, 
сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у 
друштву (бр. 179034), чију реализацију финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2014). 

Истраживање је спроведено током школске 2011/12. године. 
Коришћена је квалитативна тематска анализа прикупљеног 
материјала, а такав приступ је подразумевао пажљиво трагање за 
значењима учесника истраживања, тј. анализу њихових рефлексија о 
школском неуспеху. Узорак истраживања су чинила 34 стручна 
сарадника средњих школа у Србији. Интервју са стручним 
сарадницима се састојао од девет питања, а за потребе овог чланка 
обрађена су четири питања.  

Питали смо др Славицу Шевкушић, педагога, вишег научног 
сарадника, да нам каже основне информације о овом  значајном 
истраживању. 

ПН: Важна област рада стручних сарадника је свакако рад са 
ученицима. У истраживању се бавите проблемом како стручни 
сарадници доживљавају школски неуспех и подршком коју пружају 
неуспешним ученицима. Које је било ваше теоријско полазиште за ово 
истраживање? 

Конструктивистички приступ, конкретније психологија личних 
конструката Џорџа Келија. Поједностављено, ово гледиште 
подразумева да се особе понашају и делају у складу са личним 
теоријама, које развијају о себи, другим људима, животу итд. 

ПН: Која је била ваша полазна хипотеза? 

У складу са теоријским полазиштем, претпоставиле смо да ће од 
начина на који стручни сарадници доживљавају школски неуспех и 
неуспешне ученике зависити њихов приступи осмишљавању и избору 
стратегија подршке овим ученицима. 

ПН: Који методолошки поступак сте примениле у овом истраживању? 

Примениле смо поступак квалитативне тематске анализе на 
материјалу, који је прикупљен путем полуструктурисаног интервјуа. 

ПН: Који узорак стручних сарадника је учестовао у истраживању и из 
којих градова? 

У истраживању је учествовало 20 психолога и 14 педагога из 24 
средње школе из Београда, Ниша, Параћина, Лесковца и Врања. 

ПН: У чему видите највећи значај овог истраживања и како оно може 
допринети развоју професионалних компетенција стручних сарадника? 

Пре свега, значајно је то што је ово једно од првих истраживања у 
нашој средини, у којем се проблем школског неуспеха посматра из 
перспективе стручних сарадника. Занимљиво је да се овом темом бави 
јако мали број истраживања и у другим срединама. Сматрамо да 
анализа и дискусија уверења стручних сарадника о школском 
неуспеху која је презентована у нашем истраживању, а посебно 
сагледавање добијених налаза у контексту релевантне литературе, 
може допринети да стручни сарадници ''освеже'' своја знања о овом  
важном феномену. Поред тога, надамо се да ће наше истраживање 
подстаћи стручне сараднике да освесте и размотре она своја уверења 
која им могу представљати  препреку у настојањима да пруже што 
квалитетнију подршку неуспешним ученицима. 

Школски неуспех је феномен са којим се сусрећу сви актери васпитно 
образовног процеса, а пре свега, ученици, родитељи, наставници и 
стручни сарадници. Неуспешни ученици се углавном описују као 
непожељна ''категорија'', која не испуњава васпитно образовне 
циљеве. 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (2012.) 
предвиђа да стручни сарадници идентификују, прате и отклањају 
узроке школског неуспеха,  како на нивоу циљева и задатака, тако и у 
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оквиру различитих области свог рада.  Такође, од стручних сарадника 
се очекује да  кроз саветодавно-инструктивни рад помогну 
ученицима, који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 
социјалне проблеме. Систем је стручне сараднике препознао као 
квалификоване професионалце, који својим знањима и вештинама 
помажу ученицима у превазилажењу школског неуспеха. 

Радови о факторима школског неуспеха су веома бројни, али насупрот 
томе,  улози стручних сарадника у решавању овог проблема  посвећује 
се веома мало пажње. 

Школски неуспех се у литератури најчешће повезује са три широке 
групе фактора: карактеристике особе која је означена као неуспешна, 
породица, вршњаци и школа. 

Узроци школског неуспеха су комплексни и разноврсни, па се тако у  
литератури не може пронаћи јединствена дефиниција овог феномена. 
Према ''психолошкој'' дефиницији, неуспех је дискрепанца између 
способности и постигнућа, односно између предвиђеног и оствареног 
учинка, при чему стварно постигнуће не достиже ниво очекиваног. 
Примењено на васпитно-образовну ситуацију то значи да је неуспешан 
ученик онај чије је школско постигнуће испод нивоа његових 
способности, док је успешан ученик онај ученик чије је школско 
постигнуће у складу са његовим способностима. Ово је врло уска 
дефиниција неуспеха и  ослања се само на интелектуалне способности 
ученика. Шира дефиниција неуспеха требало би да укључи како 
афективно-мотивационе варијабле које се тичу ученика, тако и 
контекстуалне варијабле, за које многи истраживачи верују да су 
фундаменталне у објашњењу разлика у школском постигнућу ученика.  

Школски неуспех, дакле, није искључиво учеников проблем, већ 
представља производ сложеног процеса социјалне интеракције, тј. 
заједничке активности свих учесника школске ситуације. Овакво 
сагледавање феномена може допринети  и помоћи да стручни 
сарадници осмисле и примене адекватне стратегије подршке 
неуспешним ученицима. Ово је посебно важно када се има у виду да 
неуспешни ученици не представљају хомогену групу,  већ да међу 
њима постоје разлике у погледу разлога неуспешности. У литератури 
се наводе различите типологије неуспешних ученика.  

За потребе овог истраживања анализирани су одговори на питања, која 
се односе на то како стручни сарадници: (а) дефинишу школски 
неуспех, (б) објашњавају разлоге због којих неко постаје неуспешан у 
школи, (в) доживљавају неуспешне ученике, (г) описују своја искуства 
у раду са неуспешним ученицима. 

ДЕФИНИСАЊЕ ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА  

У анализи одговора на питање „Како дефинишете школски неуспех?'' 
идентификована су  три типа дефиниција:  

1. Психолошка дефиниција - најзаступљенија у одговорима стручних 
сарадника. Скоро две трећине стручних сарадника (N=21) школски 
неуспех одређује као недостатак способности и/или неспремности 
појединаца да одговоре на постављене школске захтеве и испуне 
очекивања других, као и сопствена очекивања.  У образложењу се 
наводи уверење да ученик не може или неће да оствари успех, а у томе 
га „ометају“: ниже интелектуалне способности, низак ниво очекивања, 
недостатак мотивације, непознавање техника учења, недовољно 
претходно знање, одсуство радних навика, социјална некомпетентност 
итд. 

Потенцијални проблем са оваквим уверењима је што се неуспех 
посматра као индивидуални проблем ученика и што се одговорност за 
неуспех приписује искључиво ученику и његовим способностима. 
Постоји опасност да ће, код оних стручних сарадника, који на тај начин 
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дефинишу школски неуспех, изостати разматрање улоге других 
фактора, који доприносе појави неуспеха, што директно може утицати 
на  избор стратегија подршке неуспешним ученицима.  

2. Социолошка дефиниција – овде се нагласак при одређењу проблема 
неуспеха помера са појединца на систем (друштво у целини и школски 
систем као његов део), односно на његову неспособност да одговори 
на потребе, интересовања и очекивања ученика. Пет стручних 
сарадника је школски неуспех дефинисало као: „Поремећен систем 
вредности у друштву, обезвредњен статус наставничке професије, 
неприпремљеност наставника, преобимни наставни планови и 
програми оптерећени непотребним и застарелим садржајима, лоша 
организација наставе, непримерене наставне методе и облици рада, 
итд.'' 

Потенцијални проблем са оваквим одређењем школског неуспеха је 
да стручни сарадници, који овако доживљавају проблем неуспеха, 
могу у складу са тим заузети пасиван став, а онда ће вероватно 
изостати и њихово пуно ангажовање. 

3. Интеракционистичка дефиниција – феномен школског неуспеха 
одређује  као последицу интеракције различитих подсистема: 
појединац, породица и школа. 

''Школски неуспех је резултат дејства различитих фактора, као што су: 
лоша породична клима, неодговорност ученика, недовољна упорност 
наставника да помогне ученику да превазиђе неуспех, што су уједно и 
разлози школског неуспеха. (Психолог, 14 година радног стажа)'' 

Овакво гледиште, иако малог броја стручних сарадника (Н=8), 
охрабрује, јер  се у савременој литератури неуспех посматра као 
производ дејства мреже односа породице и школе, школског система и 
ученика, наставника и ученика и ученика међусобно. (Гутвајн, 2009.) 

Потребно је да стручни сарадници  разумеју природу школског 
неуспеха и да разлике у школском постигнућу ученика не посматрају 
само у контексту личних ресурса ученика, специфичности породице, 
или школског контекста.      

РАЗЛОЗИ ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА 

Одговори на питање: „Које су најчешћи разлози због којих су неки 
ученици неуспешни у школи?'' сврстани су у пет категорија  у 
зависности од тога коме или чему су стручни сарадници приписивали 
одговорност за школски неуспех.  Као разлози школског неуспеха  
дефинисане су категорије: ученик као кривац, школа као 
неподстицајна средина, породица као неподстицајна средина, криза у 
друштву,  вршњаци као кривци. 

ОПИС НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА 

Анализа одговора на питање: „Како бисте описали неуспешног 
ученика? "издвојила је две категорије одговора: оне у којима се говори 
о понашањима неуспешног ученика (Н=19) и оне у којима се говори о 
механизмима, који су у његовој основи (H=15). Овакав налаз је 
неочекиван, јер професионална улога стручних сарадника налаже 
целовит приступ личности ученика. Потребно је уважити перспективу 
ученика, тј. проблем посматрати и са становишта особе која доживљава 
неуспех (ставови, осећања, доживљај комуникације са окружењем, 
доживљај самог неуспеха...). Уколико стручни сарадници у раду са 
неуспешним ученицима не узимају у обзир њихове „теорије“ о 
сопственом постигнућу, мало је вероватно да ће њихове стратегије 
довести до жељених промена. 

Стручни сарадници најчешће говоре о два типа ученика: „преступник“ 
и „жртва околности“. Ученици су дефинисали описе неуспешних 
ученика на основу особина личности, доминантних облика понашања 
и ставова према школском раду и учењу. 

Овакво уверење стручних сарадника може бити ограничавајући фактор 
у избору адекватних стратегија подршке различитим типовима 
неуспешних ученика. Уочава се тенденција да стручни сарадници типу 
„преступник“ приписују искључиво негативна, чак и неморална 
понашања (лаже, манипулише, ужива у уништавању имовине), као и 
највећи део одговорности за неуспех (као да је ученик намерно 
неуспешан). Насупрот томе, други тип неуспешног ученика ''жртва 
околности'', виде позитивније, показујући разумевање и саосећање за 
његове проблеме, док одговорност за неуспех приписују факторима, 
који су изван ученикове моћи (здравствени и породични проблеми, 
одбаченост од стране вршњака). Из овога се може претпоставити да ће 
у складу са својим уверењем стручни сарадници показивати већу 
спремност да помогну оним неуспешним ученицима, који се према 
својим особинама, доминантним облицима понашања и ставовима 
могу уврстити у тип „жртва околности“. 

Оваква уверења су значајна са аспекта индивидуализације стратегија, 
које стручни сарадници могу применити у раду са ученицима, који 
показују неуспех. 

ИСКУСТВА СТРУЧНИХ САРАДНИКА У РАДУ СА НЕУСПЕШНИМ 
УЧЕНИЦИМА 

Кроз одговор на питање: „Каква су Ваша искуства у раду са 
неуспешним ученицима?“ 

Описивани су и позитивни и негативни примери из праксе. 

Могу се издвојити мере, које су дале позитивне ефекте у раду са 
неуспешним ученицима тзв. „помагачи'' и „ометачи'', фактори, који 
ометају настојања стручних сарадника да помогну ученицима. Као 
најуспешније мере у раду са неуспешним ученицима издвајају се 
индивидуални план напредовања и индивидуални разговори са 
ученицима (преко две трећине стручних сарадника дало је овакав 
одговор). Као фактори који су „ометачи'' наводи се одсуство сарадње са 
кључним актерима васпитно-образовног процеса у раду са 
неуспешним ученицима (N=21), а потом одређене карактеристике 
личности ученика, попут агресивног и бунтовног понашања, става 
„лако ћемо“ и кампањског односа према учењу. 

Више од половине стручних сарадника у својим одговорима 
наглашава сложеност и деликатност сопствене улоге у процесу 
избора адекватних стратегија подршке неуспешним ученицима, као и 
то да је за ефикасно решавање проблема школског неуспеха 
неопходно развити читав систем мера. 

Важно је навести и то да стручни сарадници доживљавају себе као 
усамљене у својој „борби“, истичући да, најпре, изостаје подршка, коју 
треба да обезбеди систем. Уочава се незадовољство околностима у 
којима раде и захтевима ресорног Министарства, који се непрекидно 
усложњавају.  

„Неопходно је направити комплетан систем мера: омогућити далеко 
квалитетнију наставу, која подразумева припремање услова, ситуација 
у којима ће ученици да раде (насупрот предавање – испитивање); са 
неуспешним ученицима успоставити бољу комуникацију кроз 
уважавање његове личности и разумевање проблема неуспешног 
ученика; ученицима поставити јасне захтеве, прецизирати и 
конкретизовати задатке; рећи правило, организацију унапред; 
благовремено уочавати и разговарати о проблему чим се појави; 
сарађивати и усмеравати, едуковати родитеље. (Педагог, 32 године 
радног стажа)'' 

''Рад са неуспешним ученицима није ни најмање лак и једноставан. Зах 
тева потпуно ангажовање и преданост идеји да личном интервенцијом 
допринесете побољшању школског успеха ученика, који је 
немотивисан (Психолог, 17 година радног стажа)'' 

Као закључке истраживачи наводе читав низ запажања и предлога 
мера. Наглашава се да лична уверења стручних сарадника служе као 
„филтер“ помоћу кога они интерпретирају своја професионална 
искуства  и служе као основа за постављање циљева и стандарда у 
активностима које предузимају. Уверења могу бити конструктивна 
или ометајућа. 

У  истраживању се показало  да стручни сарадници имају како 
конструктивна уверења о школском неуспеху, тако и она која могу 
представљати препреку у настојањима да пруже подршку 
неуспешном ученику 

Уверење о постојању свега два типа неуспешних ученика, које је 
идентификовано код стручних сарадника, истраживачи сматрају 
ограничавајућим када је у питању избор адекватних стратегија 
подршке различитим типовима неуспешних ученика. Посебно се 
сматра ометајућим уверење стручних сарадника да је рад са једним од 
типова неуспешног ученика (тзв. преступник) унапред осуђен на 
неуспех, јер га виде као главног кривца за лоше школско постигнуће. 

Оваква уверења могу ометати стручне сараднике у преузимању 
иницијативе за промену стања и одговорности за исходе свог 
ангажовања. Охрабрује налаз да више од половине стручних 
сарадника дели уверење да је за ефикасно решавање проблема 
школског неуспеха неопходно развити читав систем мера. Овакво 
уверење може представљати значајан ресурс у процесу  
професионалног развоја и у настојањима да се пружи квалитетнија 
подршка неуспешним ученицима. 

Имајући у виду наводе из литературе да су лична уверења, која 
запослени у образовању развијају током професионалне каријере, 
релативно стабилна и да се тешко мењају, потребно је да стручни 
сарадници, у контексту професионалног усавршавања, постану свесни 
својих ограничавајућих уверења о школском неуспеху, да их кроз 
процес рефлексије преиспитују и мењају. Такође је неопходно да 
стручни сарадници усвајају нова уверења, која су конструктивнија и у 
складу са савременим психолошким и педагошким теоријама. 

Процес рефлексије и саморефлексије најуспешније се може одвијати у 
напреднијим моделима професионалног развоја, као што су: 
менторство, супервизија и коучинг. 

Драгана Спасојевић, педагог, педагошки саветник 



тером између градских и приградских школа.
Разлика у времену проведеном за компјутером током радне недеље 
између основних и средњих школа је статистички значајна. Међу 
ученицима 3. и 4. разреда средње школе је више оних који проводе 
више од 5 односно 10 сати на компјутеру. 

63,6% ученика трећег разреда основне школе има компјутер у својој 
соби. Тај тренд расте са узрастом, тако да 93,8% ученика 4. разреда 
средње школе има компјутер у својој соби. Овде се покреће питање 
колико родитељи имају увида у садржаје, које деца посећују, с 
обзиром да скоро сви ученици средње школе имају компјутер у својој 
соби.  

Када користе компјутер најчешће су на Фејсу (34,9%), игрицама 
(29,9%) и интернету (17,8%), а врло мало скидају музику (6,3%), 
припремају се за школу (3,5%) или нешто друго (5,1%). 

Дечаци су углавном на игрицама (1210 дечака и 411 девојчица) , а 
девојчице на Фејсу (670 дечака и 1221 девојчица). 74,4% ученика игра 
игрице на компјутеру, док 43 % наших дечака игра ратне игрице (Lol, 
Wow, Counter)!  

43,2% ученика трећег разреда основне школе има отворен Фејсбук 
профил и тај број прогресивно расте до 91,2% за ученике четвртог 
разреда средње школе. 20% деце је изјавило има више од 500 
пријатеља на Фејсбуку, а са врло мало њих се заправо заиста и друже. 

18,9% деце седну за компјутер када се лоше осећају. 20,1% деце је 
тешко да се одвоји од компјутера. 18,8% деце постане нервозно када 
им забране компјутер, али 18,7% родитеља не забрањују, нити 
ограничавају време проведено на компјутеру. 29% деце често седне за 
компјутер уместо да учи. 27% деце осећа узбуђење већ када пали 
компјутер („допаминска грозница“) . 

30% деце је изјавило да се након компјутера осећа уморно и да тешко 
учи. Од физичких тегоба: 35% деце је изјавило да их након компјутера 
боле очи, 25% врат, 22% глава, 21% леђа и 18% рука. 

36,6 % деце је оставило лажне податке о себи на интернету, а 16% је 
то морало учинити јер је било млађе него што је дозвољено када се 
отвара Фејсбук профил.  

11,6% деце се заљубило преко интернета у неког кога нису лично 
упознали.  

Ученици посећују и „забрањене сајтове“ – 8% кладионице, 16% порно 
сајтове. Постоји и статистички значајна разлика између дечака и 
девојчица у посећивању „забрањених сајтова“ у корист дечака. 11,7% 
деце је одговорило да су њихови другови на порно сајтовима сваки 
дан, а 11% је одговорило да посећују када су сами код куће. 
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УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ЕПИДЕМИЈЕ - 

ЗАБАВА ИЛИ ЗАВИСНОСТ? 

Ширење дигиталне епидемије донело је много користи на плану 
усавршавања протока информација,  пораста интелигенције код деце, 
као и ефикасности обављања појединих задатака. Актив стручних 
сарадника града Суботице је спровео истраживање са циљем 
сагледавања последица претеране употребе информационих 
технологија. Хтели смо да проверимо другу страну медаље и да ли се 
истраживања спроведена у свету односе и на нашу децу. Из тог 
разлога у истраживање је укључен велики број деце. Резултати су 
нажалост показали да наша деца нимало не заостају за светским 
трендовима. У Великој већници Градске куће у Суботици 25.3.2015. 
одржан је стручни скуп на коме су представљени резултати овог 
истраживања. 

Проводећи праксу стручних сарадника у школи, наметнуо нам се 
проблем све учесталије употребе модерне технологије као узрока 
повећаног броја насиља, смањеног школског постигнућа и дефицита 
концентрације и пажње.  

Последица превелике изложености технологији је појава генерација и 
деце која су високоинтелигентна, али пате од поремећаја пажње, 
концентрације, АДХД, аутизма и поремећених друштвених односа. 
Прекомерна употреба има утицај на развој мозга (спречава развој 
фронталног режња, који је одговоран за социјалне вештине), успорава 
развој, узрокује недостатак сна, менталне болести, агресивност, 
дигиталну деменцију, епидемију гојазности, зрачење и на крају 
зависност. Због сталне изложености информацијама јављају се 
„мултитаскинг“ генерације са способношћу истовременог обављања 
више задатака. Тренутну озбиљност проблема најбоље показује то да 
је зависност од интернета, од стране Америчког удружења психолога, 
уврштена у класификацију менталних поремећаја, који се манифестује 
као опсесивна жеља да се проводи време на интернету, занемарују 
уобичајене активности попут: дружења, пословних обавеза, учења, 
кућних послова; особа није у стању да контролише време проведено 
на интернету. Од безазлене разоноде, преко устаљене навике, до 
праве правцате зависности – цена је коју данашње генерације младих 
плаћају.  

 У истраживању, које је спроведено учествовало је 5425 ученика, од 
трећег разреда основне до четвртог разреда средње школе, са 
територије града Суботице. Узорак је чинило 51% женских 
испитаника и 49% мушких; 78% градских школа и 22% приградских; 
80% основних и 20% средњих школа; 66% на српском и 34% на 
мађарском матерњем језику.  

Упитник је садржао 37 питања, која су се односила на употребу 
мобилног телефона и компјутера, учесталост и сврху њиховог 
коришћења, мултитаскинг, фејсбук, посету  „забрањеним сајтовима“, 
насиље преко интернета, играње компјутерских игрица, као и 
физичке и психичке последице прекомерног коришћења технологије. 
Упитник је преведен и на мађарски језик. Спроведено је пилот 
истраживање са 5 одељења ради провере разумљивости питања. 
Ученици су упитник испуњавали он-лине (преко гоогле диска) на 
часовима информатике, а добијени резултати су обрађени у СПСС 
програму.

Најзначајнији резултати добијени истраживањем су следећи: 

- 94% ученика поседује мобилни телефон и мобилни телефон 
најчешће користе за разговоре, поруке и музику.
- 95.8 % деце има компјутер код куће. Током радне недеље сваки 10. 
ученик проводи више од 5 сати, а сваки 4. више од 3 сата за 
компјутером. Треба имати у виду да деца не могу имати реалну 
представу о времену проведеном за компјутером и да имају дојам да 
су провели мање времена испред компјутера него што је реално 
прошло. 
- Постоји статистички значајна разлика између дечака и девојчица у 
погледу броја сати проведених на компјутеру. Међу дечацима је више 
оних који проводе више од 5 сати испред рачунара.
- Током викенда 21,7% ученика (свако 4. дете) проведе више од 5 сати 
пред компјутером, а сваки 16. ученик више од 10 сати на дан! Дакле, 
свако 16. дете је целу суботу и целу недељу провело испред рачунара. 
Нема статистички значајне разлике у времену проведеном за компју-



24,5% деце је изјавило да се неком већ ругало преко интернета, а 
22,4% да је био жртва изругивања. Дакле, свако пето дете је било 
изложено непријатностима на интернету.  

Док учи, 47,8% деце истовремено слуша музику, 34% гледа тв, 32,9% 
проверава смс, 27,4% проверава Фејс, 27,9% ради увек две ствари 
истовремено, а 15,57% ради три или више ствари истовремно. 

15,2% деце спава мање од 6 сати дневно, а 15,8% ученика током радне 
недеље легне у кревет после поноћи!  

Да се не би све завршило на нашем истраживању и презентацији 
резултата, чланови Актива су презентовали ове податке родитељима  
и дали им неколико препорука или савета. 

Компјутери су данас постале справе без којих се не може замислити 
функционисање, тако да се не поставља питање да ли деца смеју 
користити компјутер него колико и како.  

- Не одушевљавајте се и не хвалите трогодишње дете, које зна радити 
на таблету. Кора на мозгу мале деце још није формирана и свака 
зависност се јако лако и брзо развија. Биће касно када почнете 
кажњавати дете због хистерије, а нисте на време препознали своју 
улогу у усмеравању детета. 

- Иако је најлакше решење искључити компјутер, то често није и 
најбоље – забране терају децу у играонице. Много је боље осмислити и 
понудити детету занимљивију алтернативу. С обзиром да се деца 
окрећу компјутеру ради забаве, једина препорука родитељима је да се 
посвете детету. Родитељи морају да преузму иницијативу и нађу 
начина да им понуде другачије садржаје како би их одвратили од 
свакодневног седења испред телевизора и рачунара.

- Компјутер мора да стоји у просторији, коју користе сви чланови 
дома-ћинства 

- Договорите се с дететом колико времена сме да проведе пред рачу-
наром 

- Спортска активност мора да постане обавезна 

- Водите рачуна шта дете користи на интернету и које игрице игра.
Играње видео игара повећава крвни притисак, убрзава откуцаје срца и
узбуркава аутономни нервни систем тела, стварајући хемијске 
гласнике стреса као што је адреналин, који обично луче надбубрежне 
жлезде када реагују на опасност. Стога хронично играње игара може 
оставити негативне последице и на тело и на мозак.

- Едукујте дете у вези са правилима приватности на интернету и 
могућностима злоупотребе (врбовању, насиљу на интернету...) 
- Охрабрите га да се пожали ако доживи непријатност и подучите га да 
„шале“ на друштвеним мрежама узрокују сузе неког детета са друге 
стране компјутера

- Не дозволите детету отварање профила на друштвеним мрежама 
пре него што то сајтови дозвољавају, јер недовољно развијена личност 
детета страда у новом и имагинарном свету

- Објасните детету да „мултитаскинг“ има своју цену. Када деца
истовремено раде више ствари, њихов мозак троши јако пуно енергије 
у доношењу брзинских одлука и на реакције на стимулансе из околи-
не, па остаје јако мало менталних капацитета за процесе разумевања и 
памћења. Постоји привид да урадимо више, али заправо урадимо 
површно и недовољно квалитетно

- Омогућите детету довољно сна. Водите рачуна да затворена врата
дечије собе још увек не значе да је дете на сигурном

- А уколико је ситуација озбиљна, дете се затвара по цео дан и време 
проводи на Фејсбуку или он-лине чатовима, отуђено је и почиње да се 
повлачи у сопствени свет маште и виртуелну стварност, не може да 
издржи ни сат времена без интернета и показује претходно горе 
наведене симптоме зависности, потражите стручну помоћ психолога 
или психотерапеута. 

Маргарета Уршал, дипл. педагог 

Јасна Војнић, дипл. психолог 

Овај регионални догађај орагинизован у циљу унапређења образовања 
у Србији на свим нивоима, стављајући акценат на употребу 
информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у наставном 
процесу. Догађај се могао пратити не само на сајму и конференцијским 
салама него и директно преко сајта British Council уз могућност 
коментарисања преко Tvitera. 

 Дводневни конференцијски програм реализован је  кроз Главни 
програм у преподневним сатима и Рад у групама које су реализоване у 
поподневним сатима са више него актуелним темама: 

 Примери добре праксе у употреби ИКТ у основним и средњим
школама;

 Примери добре праксе у употреби ИКТ у високом образовању и 

 Инклузивно образовање уз подршку ИКТ. 

Више од педесет угледних предавача из земље и иностранства 
указали су нам колико је важно данас, за образовање, ићи у корак са 
временом и пратити достигнића на пољу ИКТ. Само праћење 
достигнућа на пољу ИКТ код нас и у свету није довољно да би 
образовање ишло напред, неопходно је да управо постојећу и нову 
ИКТ примењујемо у раду са децом/ученицима, студентима, али и 
колегама како би нам се образовање развијало. 

Паралелно са конференцијским програмом реализован је и сајам, под 
истим називом, у оквиру кога су се могла пратити предавања, 
едукативне радионице, презентације излагача, који су покушали да 
нам приближе најсавременија домаћа и страна достигнућа у 
образовању  на пољу ИКТ.  

На сајамским штандовима могли сте добити низ информација, 
инструкција и упутстава о новим начинима учења како у учионици 
тако и код куће кроз примену ИКТ где данас играње фудбала без 
лопте или додиривање морског дна постаје стварност не само за 
школу него и за најмлађе. У низу излагача, који су презентовали своја 
достигнућа, споменућу само неколико, јер је немогуће споменути их 
све из простог разлога што није било могуће пропратити све оно што 
се дешавало на штандовима и конференцијским салама: 

 „Нова школа" презентовала нам је могућности свог сајта где се 
будући средњошколци могу припремати за завршни испит 
пратећи лекције, из четири наставна предмета, које су 
поткрепљене са више од сто сати видео материјала. 
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„Душа се лечи када сте међу децом. “ 

Ф. ДОСТОЈЕВСКИ 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

ПО ДРУГИ ПУТ У БЕОГРАДУ 

Конференција и сајам ''Нове технологије у образовању'' по други пут 
одржани су у Београду 27. и 28.02.2015. у Belexpocentru и хотелу 
Holiday Inn. Потпуно бесплатно учешће на овом догађају за сваког ко је 
био заинтересован као посматрач, предавач и излагач омогућио је 
British Council који је и организовао овај догађај у сарадњи са 
Британском амбасадом у Београду, Тимом за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја, Министарством трговине, 
туризма и телекомуникација, Привредном комором Србије и другим 
институцијама из земље и иностранства, које су дале велики допринос 
у организацији сајма и конференције. 

Samsung  Дигитална учионица - Фото: И. Мучибабић 
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 Низ излагача је презентовало електронске уџбенике и приручнике 
који су будућност било ког образовног система, из простог разлога 
што се данас читаве библиотеке могу подвести под једну 
апликацију доступну сваком појединцу.

 Компанија DIVISION Visual Solutions која је специјализована у 
сектору АВ индустрије и која сарађује за многим значајним 
светским фирмама представила нам је нове Смарт технологије које 
су више него добродошле у нашим учионицама. Могли смо се 
упознати са интерактивним таблама најновије генерације и 
увидети које све могућности нам дају у раду са ученицима/
студентима где уз њихову примену учење постаје едукативна игра.

 Поред паметних табли велико интересовање је привукла и 
Дигитална учионица на штанду Samsunga опремљена по 
најсавременијим стандардима ИКТ. Заинтересовани су могли да 
виде њене предности стављајући се у улогу ученика/студената где 
су таблети заменили свеске у правом смислу речи. Било је 
занимљиво седети у тим клупама где вам је таблет лист папира 
који држите испред себе, а уједно га видите и на интерактивној 
табли. 

 СМС Дневник/Електронски дневник  за праћење постигнућа 
ученика презентован од стране неколико излагача. Оно што је 
општи утисак је чињеница да сви имају могућност прилагођавања 
потребама саме школе, односно институције у којој се користи, а 
који ће у најскорије време заменити стандардне дневнике у 
школама. 

 Microsoft  се на конференцији и сајму представио са низом 
предавања, које су реализовали наставници из пројекта Угледни 
наставник,  ученици Математичке гимназије и студенти 
Математичког и Електротехничког факултета, као и учесници 
пројекта Школа будућности, који су заинтересованим посетиоцима 
пренели своја искустава у примени ИКТ у  професионалном 
животу.

 На штанду Креативног центра чувене Лего коцке су употребљене 
за израду едукативних робота, који ће једног дана бити стварност 
нашег Космоса,  а до тада у учионицама ће бити наставно средство 
надамо се доступно свима који подучавају и уче…

Без сумње British Council је организацијом овог догађаја у великој 
мери указао у ком смеру треба да иде образовање и које су то 
технологије на којима ће се градити будућност овог света.   

Ирена Мучибабић, педагог 

Паметне табле најновијих генерација ИКТ - Фото: И. Мучибабић 

У низу активности које су се могле пратити на овом регионалном 
догађају тешко је издвојити најбоље, јер су све биле у функцији јачања 
образовног система не само наше земље и нас који се директно 
бавимо образовањем и васпитањем у учионицама,  него свих 
образовних система ове планете.  Не мали акценат је стављен и на 
чињеницу да је наставницима потребна подршка у разумевању нових 
технологија за које је потребна и обука како би она била у функцији 
усвајања знања и умења како у раду са ученицима, тако и у раду са 
студентима. Посебан акценат стављен је на огромне могућности ИКТ 
на пољу инклузивног образовања где смо могли видети како се сама 
технологија може подредити индивидуалном напредовању детета. 

Дигитални алати све више постају дидактичка средства за скоро све 
наставне предмете, који се не морају нужно учити у учионицама, јер 
данас било које окружење уз поседовање таблета и доступну 
интернет мрежу постаје „учионица'' која развија компетенције 
будућих нараштаја, али и компетенције оних који су носиоци 
образовно-васпитног система. Уз све оно што се могло видети и чути, 
а у функцији је јачања компетенција оних који уче и оних који 
подучавају не смемо заборавити и на негативне ефекте савремене 
ИКТ, па је сходно претходном кроз панел дискусију стављен акценат и 
на електронско насиље и заштиту података.  

Лего коцкама до робота за учење - Фото: И. Мучибабић 

Препоручени важни линкови: 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гла-
сник РС“ 85/2013, објављен 27. 09. 2013.) - 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.) - www.svetisava.edu.rs/images/Fajlovi/Preuzimanja/Pravilnici/
Pravilnik%20o%20ocenjivanju%20ucenika%20u%20osnovnom%
20obrazovanju%20i%20vaspitanju.pdf 

Стандарди квалитета рада образовно васпитних установа - 
www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Okvir%20kvaliteta.pdf 

Сугестије у вези са самовредновањем - www.skolskaupravacacak.rs/
samovrednovanje/625-sugestije-u-vezi-sa-samovrednovanjem.html 

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја - www.zuov.gov.rs/novisajt2012/
dokumenta/132_standardi-nastavnika_cir.pdf 

Предлог  бодовне листе интерних активности стручног усаврша-
вања у образовно-васпитним и васпитно образовним институци-
јама: - 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 - 
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” - www.cipcentar.org/

i_roditelji_se_pitaju/index.php/informacije/75-j 



Велики допринос унапређењу васпитања и образовања, чија дела могу 
унапредити рад са децом и омладином, свакако чине седам деценија 
педагошког рада педагога проф. др Љубица Продановић.  

Проф. др Љубица Продановић (1927.) рођена је у Београду. Основну, 
Учитељску школу и Филозофски факултет завршила је такође у 
Београду. У току свог професионалног рада била је учитељица од 
1947.  

По завршеном Филозофском факултету - Одељење за педагогију 
(1951-1955.), била је професор Учитељске школе у Бања Луци (од 
1955.), а потом асистент за Дидактику на истом факултету (од 1958.). 
Као асистент је боравила у САД на петомесечном студијском боравку 
(1959.) и одбранила докторску дисертацију (1964.) са темом:  
Педагошка функција породице у савременој настави. 

Руководила је Центром за одрасле Дома пионира Београда (од 1968.), 
организујући програмске садржаје за родитеље деце од рођења до 
пунолетства и просветне раднике за сарадњу са родитељима. Била је 
професор  Више педагошке школе у Београду (од 1977.) - предмет 
Педагогија и Дидактика (редовни, а потом хонорарни). Након тога 
радила је као  виши просветни саветник за разредну наставу  у 
Републичком заводу за унапређење васпитања и образовања (од 
1979.), све до одласка у пензију. 

Велику помоћ наставницима, просветним радницима  у раду са 
ученицима и родитељима представљају  књиге аутора: „Проверите 
како васпитавате у породици“,  „Осамостаљивање детета-ученика“, 
„Рад у паровима“, „Сарадња просветних радника са родитељима“, 
„Слагарица реченица“. Оне чине  праву педагошку ризницу, богату 
конкретним педагошким саветима. 

У овом броју представљамо књигу „Сарадња просветних радника са 
родитељима“,  Савез учитеља Србије, Београд 2008. У овој књизи, у 
трећем приказаном издању, аутор прати све промене савременог 
света, које се одвијају како унутар породице, тако и у унутар школе.  
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ПРОФ. ДР  ЉУБИЦА   ПРОДАНОВИЋ 

70 ГОДИНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Табела 1 

ТИП РОДИТЕ-
ЉА 

ОПИС РОДИТЕЉА САВЕТ ПРОСВЕТНОМ 
РАДНИКУ 

ПРЕБРИЖНИ  
РОДИТЕЉИ 

„Она је још мала да носи 
оволику торбу. Али пош-
то ви захтевате да је сва-
ко дете само носи, морам 
да јој помогнем на овај 
начин.“ 

Добро је родитељима  
износити позитивне 
намере из понашања 
вршњака њиховог дете-
та да би увидели какве 
се могућности тога узра-
ста па и њиховог детета. 

ПРЕСТРОГИ  
РОДИТЕЉИ 

„Размазили сте ви њу 
овде! Код мене у кући је 
мирна као бубица.“ 

Родитеље треба усмера-
вати на коришћење под-
стицаја у васпитавању у 
породици, а да метод 
кажњавања користе та-
ко да се постигну пози-
тивни, а не негативни 
резултати у раду и пона-
шању. 

ПРЕАМБИЦИ-
ОЗНИ  
РОДИТЕЉИ 

„Како сте могли за ова-
кав цртеж да дате само 
тројку? Па, зар не 
видите да је он таленат 
за цртање?“ 

Ови родитељи могу бити 
добри сарадници про-
светних радника. 

ПРЕЗАПОСЛЕ-
НИ  
РОДИТЕЉИ 

„Какав родитељски 
састанак сутра? Донео 
сам неке послове да 
довршим код куће у то 
време!“ 

У свим облицима сарад-
ње родитељима предо-
чавати последице преза-
послености родитеља, 
услед чега занемарују 
дете када су му веома 
потребни. 

ДЕМОКРАТ-
СКИ ТИП  
РОДИТЕЉА 

„Понудио сам учитељи-
ци помоћ у организова-
њу врло добре акције у 
школи. Рачунаће на нас, 
оба родитеља.“ 

Ови родитељи су најбо-
љи и најактивнији са-
радници просветних 
радника. 

„САРАДЊА ПРОСВЕТНОГ РАДНИКА СА 

РОДИТЕЉИМА“   Др Љубица Продановић 

III допуњено издање, Агенција за едукацију и услуге „Профикомп“,  
Београд, 2008. 

Аутор књиге, др Љубица Продановић у књизи „Сарадња просветног 
радника са родитељима“ бави се јако важном темом и прати све 
промене настале у савременом свету, како у породици, тако и у школи.  

Сарадња са родитељима представља „један од услова за јединственије 
деловање на подмладак, у току 18 година његовог осамостављивања 
за живот у породици, за професионални рад, учествовање у 
друштвеним збивањима.“ Треће допуњено издање прати све промене 
настале у савременом свету, како у породици, тако и у школи.  

Значај сарадње аутор истиче већ  у првом поглављу књиге, који носи 
наслов „Зашто треба сарађивати са родитељима?“ Са развојем 
технологије развијају се  различити и другачији  облици  сарадње 
просветних радника и родитеља. Сарадња са родитељима представља 
„систематски утицај на њихово педагошко-психолошко образовање, 
које је неопходно у деловању на дете одређеног узраста“.  

Друго поглавље књиге под називом „Од чега зависи положај детета – 
ученика у породици?“ аутор просветном раднику, пратећи савремене 
трендове, нуди јасна објашњења о положају детета - ученика у 
породици било да је оно: жељено или нежељено дете; дете из 
непотпуне или потпуне  породице; усвојено дете или пак дете 
разведених родитеља. Један од основних услова, који омогућавају 
правилан развој деце и младих свакако је међусобни однос чланова 



породице, тако да аутор описује како међусобне односе родитеља, 
тако и односе између родитеља и детета, детета и детета.  

Након детаљно изложених међусобних односа у породици аутор даје 

савет родитељима. 

Да би просветни радници у установи поступали на начин, који 

обезбеђује успешну сарадњу и разумели понашање родитеља према 

детету - ученику, неопходно је да познају основне типове родитеља. У 

Табели 1 је дат табеларни приказ типова родитеља. 

У поглављу које носи назив „Зашто, шта, ко, у чему, кад, како, колико, 

где....сарађивати са родитељима?“  аутор наводи  да се у  сарадњи са 

родитељима користе  андрагошко-дидактички принципи 

прилагођени специфичним условима, како би се постигли бољи 

разултати са свима који раде са децом, како у породици тако и у 

васпитно-образовној установи. У наставку је дат табеларни приказ 

правилно или неправилно коришћених адрагошко – дидактичких 

приципа. 

Такође, у овом поглављу књиге, аутор нас упознаје са димензијама 

сарадње са родитељима у које спадају: међусобна информисаност, 

педагошко-психолошко образовање родитеља за живот у породици, 

које уједно представљају и основу за активирање родитеља и осталих 

чланова ученикове породице. Ове димензије сарадње  се међусобно 

допуњују, условљавају, истовремено делују, али и имају посебне 

задатке због којих би их просветни радници „морали прво познавати, 

а потом и остваривати.“ 

Са индивидуалним, групним и колективним облицима сарадње са 

родитељима  аутор нас детаљније упознаје у наставку овог поглавља.   

Индивидуална сарадња са родитељима остварује се између 

просветног радника или оба родитеља једног детета – ученика. Овај 

облик сарадње најчешће се остварују у: установи, породичном дому и 

путем писмене речи. 

Групни облик сарадње је када се истовремено позове на разговор 

више родитеља.  Може се односити на: један разговор (проблем деце /

ученика у одређено време); одређено време у току школске године 

(приредба, излет, гостовање...); целу школску годину (рад са децом – 

ученицима у секцији, Савету родитеља, Школском одбору и сл.). 

Колективни облици сарадње подразумевају присуство свих родитеља 

једне узрастне или васпитне групе. Предност овог облика сарадње је 

што се истовремено сви родитељи обавештавају о важним питањима 

или учествују у разговору, после чега се доносе заједнички ставови. У 

колективне облике сарадње спадају: родитељски састанци (општи, 

разредни и родитељски састанци васпитне групе или одељења једног 

разреда), изложбе; приредбе и прославе и јавни часови. Школе за 

родитеље и предавања, трибине, округли столови, пројекције 

филмова сврставамо у остале колективне облике сарадње са 

родитељима. 

За остваривање одређених задатака сарадње са родитељима, аутор 

наводи да просветни радник мора да познаје методе и средства 

којима ће постигнути најбоље резултате.  

Основне методе у сарадњи са родитељима које аутор јасно објашњава 

су: вербална  (излагање, разговор и објашњење); текстуална (стручно 

разматрање појединих проблема у развоју деце и младих и документи 

у облику извештаја, програма....); метода илустровања  (користе 

средства као што су: дечји-ученички радови, графикони и табеле, 

визуелне скице, фотографије, књиге, часописи....и сл.), методе 

демонстрирања (приказивање појединих активности и уочавање 

узрочно-последичних веза). Аутор на крају овог поглављу истиче да  

процес сарадње са родитељима има три етапе: планирање, 

остваривање планираног и вредновање оствареног. 

„Како се теорија може применити у пракси“ је последње поглавље ове 

књиге. Обилује  корисним прилозима, датим планираним 

активностима и часовима са различитим темама корисног садржаја,  

прилагођеним како узрасту детета, тако и њиховим родитељима. 

Књига садржи 27 прилога и представља ризницу богату саветима, 

практичним активностима, идејним решењима усвршавања  сарадње 

родитеља и свих оних, који се баве васпитно- образовним радом са 

децом. Остваривањем успешне сарадње просветних радника и 

родитеља, можемо бити сигурни да ће и дете-ученик бити успешно. 

Јела Станојевић, педагог 
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„Педагогија је наука помоћу које и без које 

човек остаје онакав какав је .“ 

ГЕРШВИН 

Табела 2 

АНДРАГОШКО-
ДИДАКТИЧКИ 
ПРИНЦИПИ 

НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНО 

Поштовање 
личности  
родитеља 

Непоштовање 
родитеља је када 
се о поједином 
ученику дају оба-
вештења и пред 
другим родитељи-
ма. 

Разговор у „четири ока“ о 
поједином ученику је знак 
поштовања родитеља. 

Ефикасно  
коришћење 
времена 

„Немам ја сада 
времена да 
разговарам о 
Вашем детету. 
Дођите други 
пут.“ 

„Сада ћемо се договорити 
када ви можете да дођете и 
опширније разговарамо о 
Вашем детету.“ 

Принцип  
корисности 

„Дете вам је немо-
гуће!Где сте ви? 
Оно као да нема 
родитеље.“ 

„Слабо учи, јер зна да се ви 
ретко интересујете и неће-
те сазнати да се она улењи-
ла.“ 

Коришћење 
искуства  
родитеља 

„Ваш син је врло 
агресиван!“ 

„Вероватно да он и код 
куће испољава своју агре-
сивност?“ 

Тактичност „ Од њега и не оче-
кујем ништа.“ 

„Он је добро дете, само је 
сад у некој тренутној кри-
зи.“ 



У претходном броју Педагошких новина описали смо широк 
дијапазон могућности запослења педагога, што је пробудило 
интересовање  читаоца да сазнају нешто више о могућностима и путу 
отварања једног приватног вртића. Одлучили смо да истражимо ову 
тему, па смо разговарали са власницима неколико приватних вртића 
у Београду, који су били вољни да поделе своје искуство са нашим 
читаоцима. Захвални смо на разговору и издвојеном времену Јасмини 
Аљовић - Дечија кућа Бубамарица,  Мирјани Вукадиновић Мрђић – 
Приватна предшколска установа Фантазија, Јелени Петровић – 
Приватна предшколска установа Адаланд, Славијани Филиповић – 
Приватна предшколска установа Снупи и Чарли Браун. 

Варница, која је покренула све ове власнике, да отворе свој вртић 
јесте велика љубав према деци млађег узраста, као и жеља да оформе 
васпитно-образовну установу такву да се деца у њој осећају као код 
своје куће. Жеља да се оснује место где ће се дете осећати сигурно, где 
ће се заједно са вршњацима кроз рад и игру са васпитачима развијати 
са пуно љубави и разумевања, као и жеља да вртић памте као нешто 
лепо из свог детињства, била је њихов подстрек за отварање 
сопственог вртића.  Некима је додатни мотив било и лично 
незадовољство постојећим стањем и атмосфером у вртићима државне 
службе. Схватајући да тренутна понуда државних вртића не 
задовољава критеријуме савременог родитеља, будући власници су 
ове потребе ослушкивали и свој вртић засновали на новим основама. 
Отварање вртића за њих је био изазов са којим се требало суочити, за 
шта су показали велику храброст и снагу да истрају у томе. 

За покретање и остваривање ове идеје углавном је било потребно 
неколико људи, који су чинили тим и међусобну подршку. Занимљива 
је прича власнице Дечије куће Бубамарица, која наводи како је пет 
педагога, са тек завршеним факултетом, удружило своје снаге и 
учествовало у отварању вртића. Пет пријатељица, са надом, жељом и 
идејом да саме себи обезбеде посао, успеле су да прате своју идеју и 
оснују вртић. Још једна прича која одише великом храброшћу јесте 
прича власнице Предшколске установе Фантазија, која је самостално 
организовала простор, опремање вртића, али и самостално обављала 
посао васпитача првих годину дана. Финансије је омогућила путем 
Националне службе за запошљавање добијајући неповратна средства 
у програму ``Прва шанса`` где је као најмлађи кандидат са добро 
осмишљеним бизнис планом остварила могућности за даље. 

На самом почетку свог рада сви ови вртићи су били пријављивани као 
Д.О.О., Кућа за дечије забавне и рекреативне делатности, Дечија 
играоница, Клуб или као Агенција за едукацију предшколске деце. 
Неке од њих су иако овако пријављене, ипак имале шифру 
предшколске установе. Разлог зашто су сви на самом почетку били 
пријављени на овај начин а не као предшколска установа, односно 
вртић је тај што је за тако нешто  неопходно да се добије лиценца од 
Министарства науке и спорта, сређивањем компликоване 
папирологије, као и изласком инспектора на терен и његовим 
утврђивањем да ли су сви технички услови задовољени. 

На самом почетку неки од ових вртића су имали скраћено радно 
време, односно полудневни боравак, но већина је имала радно време 
07  до 18 часова, што им је и данас пракса. Углавном су имали само 
једну групу од по десетак деце истог или различитог узраста, но данас 
они су се развили и имају  четири до седам група, а неки  броје чак и 
до стотину деце.  

Ови вртићи воде се самостално осмишљеним програмом, који 
коригују и усавршавају сваке године. Неки од њих су програм 
засновали на принципима А и Б модела, други на принципима ``НТЦ 
система учења`` Др Ранка Рајовића, као и на идејама Марије 
Монтесори. У раду са децом je стручни кадар ових вртића, који чине 
компетентни запослени - медицинске сестре васпитачи, као и 
васпитачи са вишом и/или високом стручном спремом, док се други 
додатно издвајају ангажовањем професора музике, физичког, 
енглеског, глумаца и професионалних плесача.  

У свим овим вртићима запослени су и стручни сарадници, за шта су 
нам наши саговорници изјавили да су они неопходни. Рекавши како 
процес васпитања и образовања, као и проблеме који се могу десити у 
овом периоду одрастања, сагледавају из другачијег угла  у односу на 
васпитаче, и њихово мишљење и сарадња је од велике важности. У 
већини ових вртића постоји и логопед, тако да је рад и развој деце 
поткрепљен подршком тимом стручњака. 

Као и у сваком послу, великој љубави и ентузијазму, који показују 
власници ових вртића, пркосе одређени проблеми. Некима је то 
усклађивање реализације плана и програма са додатним 
активностима (балет, карате, школа пливања...), које су деци 

потребне, а родитељи инсистирају на њима, па све до папиролошког 
сређивања података. Једна од власница је изјавила како је до скоро 
био проблем  стручно оспособљавање запослених,  јер се није могло 
доћи до информација о терминима и месту реализације семинара, 
наводећи како поједини државни вртићи нису расположени за 
сарадњу и давање оваквих информација. Но, од пре две године 
оформљено је Удружење приватних вртића Београда, те су 
заједничким снагама почели сами да формирају групе и организују 
семинаре за своје запослене.  

Заједнички став који имају власници ових вртића јесте да без обзира 
на врсту потешкоћа, на које наилазе, чињеница је да када имате добар 
тим око себе, који складно функционише сви проблеми се лако и брзо 
решавају. Оно што је најбитније је да се они  што пре препознају  и да 
се брзо делује како би се  решили и рад учинили лепшим и лакшим.  

``У овом, за мене најдивнијем послу на свету, морате имати много 
љубави према деци, морате волети то што радите, направити добар 
тим, који функционише као једно и све то у заједничком циљу. 
Потребно је да будете предани послу, јер само тако ћете успети  да се 
развијете. Да бисте се издвојили потребно је радити нешто што је 
другачије од рада других, много улагати и константно иновирати у 
посао. Неопходно је да се ви и ваши запослени стално усавршавате и 
то примењујете у свом раду, као и то да имате добар програм по коме 
радите, необичан и занимљив деци и родитељима. Да бисте успели у 
овом послу потребно је да имате много разумевања, велику, али 
реалну амбицију и јаку мотивацију. Све горе наведено био је 
императив да врло млада, без икаквог искуства, направим једну 
посебну и здраву средину за раст и развој наше деце. И даље учим, и 
сматрам себе још увек недовољно искусном, али заједно са вртићем 
развијам се и ја.``, поручила је нашим читаоцима Мирјана 
Вукадиновић Мрђић, власница вртића Фантазија. 

Маја Млинаревић, педагог 
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ПУТ ОТВАРАЊА ЈЕДНОГ ПРИВАТНОГ 

ВРТИЋА 

СУСРЕТИ  ПЕДАГОГА 
„ПЕДАГОШКИ ДОПРИНОС УНАПРЕЂИВАЊУ ПОДУЧАВАЊА И УЧЕЊА“ 

Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије организују 
научни скуп на националном нивоу који ће се одржати у оквиру 
Сусрета педагога са темом „Педагошки допринос унапређивању 
подучавања и учења“.  

Скуп ће бити одржан 29. и 30.маја 2015.године на Филозофском 
факултету у Београду. 

Циљ научног скупа је да кроз презентацију и размену најновијих 
теоријских сазнања и резултате емпиријских истраживања 
афирмише значај квалитетног подучавања и педагошког утицаја на 
учење у процесу организованог образовања и васпитања. 

Тематска подручја: 

Савремене методе и форме организације подучавања и учења;

Квалитет образовања: вредновање и унапређивање;

Стандарди образовања – нови елементи креирања образовних
политика; 

Модели учења у програмима и васпитно образовној пракси; 

Савремени проблеми образовања и учења одраслих.

Пријава за учешће  (без саопштења) је до  15.05.2015. године. 

Партиципација за учешће на скупу је 4000 РСД. Партиципација се 
плаћа на банковни рачун Педагошког друштва Србије (број 125-456
-89, са назнаком: котизација за научни скуп Сусрети педагога 2015). 

Уплаћена  партиципација  обезбеђује  учешће  на  скупу, CD издање 
зборника радова , сертификат о стручном  усавршавању и  
освежење  за  учеснике скупа.  

Заинтересовани за учешће на скупу треба да попуне пријаву за  
учешће коју достављају електронским путем на адресу 
drustvo@pedagog.rs или факсом на  011 2687749. 

Контакт особа је  Бојана Урошевић, секретар Педагошког друштва 
Србије, тел: 011/26-87-749 и 064/09-41-321, e-mail 
drustvo@pedagog.rs 

Програмски и организациони одбор скупа 



њихових компетенција за квалитетнију сарадњу са родитељима. 
Изазови пред којима се налазе одељењске старешине, као и 
недостатак механизама подршке који могу да помогну у решавању 
проблема, питања су на која старешине желе да одговоре. Током 
обуке, учесници су упознати са резултатима истраживања 
спроведеног са ученицима, родитељима и одељењским старешинама, 
и  сазнањима о њиховим ставовима о улози и квалитету рада 
одељењских старешина. Кроз рад у групама обухваћене су теме: 
конструктивна комуникација, асертивност, праћење индивидуалног 
развоја ученика из угла ОС, размена искустава и анализирање 
примера добре праксе, дискутовање и изношење мишљења о филму 
који су гледали. 
Дводневна обука коју је спровела педагог школе Даниела Главонић 
добила је „обрисе“ мале средине у којој се школа налази. Наиме, реч је 
о месту са око 3000 становника где се сви међусобно познају. Ово, 
чини се, иде у прилог васпитној функцији одељењског старешине и 
потреби да се што боље упозна породица и породични контекст 
ученика и њихових родитеља. На тај начин, лакше можемо да 
одговоримо одређеном изазову и решимо неки проблем или 
недоумицу. Неретко се догађа да једни од других тражимо 
информације, распитујемо се о породици и родитељима, настојећи да 
то искористимо и употребимо како бисмо се лакше приближили 
породици и родитељима. Овде пак треба водити рачуна о томе да се 
не пређе одређена „граница“ приближавања, јер управо ту могу, а и 
настају проблеми. Кроз дводневни рад наметнула се специфичност 
рада одељењског старешине у једној малој школи, малом месту у 
односу на неког ко ради у урбаној средини и великој школи. Постоје 
ситуације када решења не можете да нађете у закону, правилнику, из 
разлога, јер не постоје готови механизми решења. Зато се и траже 
други начини и методе како бисмо одговорили на ове „животне 
ситуације“, које се догађају у школи. 

Општи утисак је да је обука дала одређене смернице и препоруке 
старешинама како би унапредили сарадњу са родитељима, а подршка 
ће им свакако и бити Водич за одељењске старешине који очекујемо. 

педагог школе, Даниела Главонић 
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„Да  бисте дочекали какав- такав успех своје деце, 

понекад је потребно да дуго и стрпљиво живите .“  

ДУШКО РАДОВИЋ 

ИСКУСТВО СА СЕМИНАРА ЗА ПЕДАГОГЕ: 

''ОСНАЖИВАЊЕ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ЗА 

УСПЕШАН РАД СА РОДИТЕЉИМА'' 

Подршка одељењским старешинама 

Одељењски старешина. Пуно асоцијација на помен ове две речи. 
Много функција, такође. Чини се да просветни радник у школи, 
учитељ или предметни наставник, својој улози коју има даје потпуно 
нови облик тек када је и у улози одељењског старешине. То је нешто 
сасвим другачије. То је својеврсна „авантура“ кроз развој и сазревање 
ученика, њихове љубави, проблеме, свађе, животне ситуације, 
пријатне и непријатне. 
Поред наставног рада, једна од најважнијих и најодговорнијих 
дужности је вршење функције одељењског старешине. Он је 
педагошки, организациони и административни руководилац одеље-
ња.  Његов рад у многоме детерминише врста школе у којој ради, 
узраст ученика, средина у којој се школа налази, образовна структура 
родитеља и многи други чиниоци.  
Управо због сложености обављања функције одељењског старешине и 
тешкоћа са којима се сусреће, потребно је „сакупити“ на једном месту 
све оно што је потребно једном одељењском старешини. Истина, 
постоје одређени материјали, који могу да помогну у раду ОС, обуке и 
семинари. Управо овде желим да истакнем, према мом мишљењу,  
значај пројекта „Корак напред у сарадњи одељењских старешина и 
родитеља“, које заједнички реализује Педагошко друштво Србије у 
партнерству са УНИЦЕФ-ом. У Београду је 12. и 13.12. 2014. године 
реализован ТоТ семинар “Оснаживање одељењских старешина за 
успешан рад са родитељима”. Семинар је отворила Биљана 
Радосављевић, председница Педагошког друштва Србије, а затим је 
Тања Ранковић, руководилац програма образовања у име УНИЦЕФ-а, 
упознала присутне са значајем пројекта сарадње са родитељима. 
Учесници обуке били су педагози основних и средњих школа из: 
Суботице, Сомбора, Новог Сада, Ченте, Пожаревца, Крагујевца, 
Краљева, Мраморка, Ваљева, Ниша, Лесковца, Врања, Кумана, 
Бујановца и Београда.  
Након ове обуке, у ОШ „Сава Максимовић“ у  Мраморку,  педагог 
школе је реализовала обуку, која је била намењена одељењским ста-
решина, а тема је „Оснаживање одељењског старешине за успешан рад 
са родитељима“. Обука је реализована по сценарију, који је достављен 
од стране Педагошког друштва Србије.  
Циљ семинара је оснаживање одељењских старешина  на јачању 



Наша колегиница,  Драгана Мидић, педагог  је крајем 2014. године 
објавила књигу песама под називом „Љубав''. 
Драгана Мидић рођена је 12.03.1972. године у Крушевцу. Завршила је 
Филозофски факултет у Београду где и данас живи и ради. 
Из књиге „Љубав“ аутор је за читаоце нашег листа издвојила  песму, 
која носи назив  „Очи“. 

Очи 

Ако ме у очи погледаш,  

тугу своју нећу скрити, 

све ће ти одмах јасно бити.  

Искра се у очима јави  

само кад помислим на нас. 

Тај сјај затрепери у тами, 

а потом схватим да смо сами, 

и та мисао ми пресече зрак, 

а сјај доживи крах. 

Очи су огледало душе, 

и јасно се види дубина та. 

Ако се само дуже загледаш, 

можеш приметити да још увек искра сја. 

Желим да у очима задржим тај сјај, 

и боли нећу дати да угуши мога ока жар. 

Зато ћу само подићи главу, 

да суза не падне на тло, 

вратићу ту кап унутра, 

јер и то је део срца мог. 

Увек ћу волети, 

јер љубав враћа очима сјај. 

Путем туге нећу ићи, 

и све што ме боли 

само ћу заобићи. 

Желим да моје очи љубављу вечно сјаје, 

и у том смеру сам се упутила, знај, 

док ме срце не изда и свему не дође крај. 

ПН: Реците нам нешто о томе када и како сте почели да пишете песме?  

Таленат који сам поседовала, вероватно, и раније, открила сам након 
једног, за мене тежег животног периода кроз који сам прошла. Излаз 
из такве  ситуације пронашла сам, на моје велико изненађење и 
одушевљење, у писању песама Период од настанка прве песме до 
објављивања је протекао у писању песама. У првих неколико месеци 
настао је највећи број песама.  

ПН: Књига је аутобиографска и носи пун пакет личних осећања, 
емоција, љубави... Потребно је било храбрости да се књига објави? 

Ја не бих рекла да сам храбра, јер нисам једина која пише поезију. 
Већина песника саставља песме на основу личног доживљаја, а 
квалитет песама се огледа у количини емоција којих у њој има. Песма 
треба да пробуди осећања  код онога који је чита. Зато  не видим код 
себе ништа другачије и посебно што би ме чинило храбром.  

Обично људи који ме површно познају извлаче погрешан закључак о 
мом емотивном стању у периоду док сам писала песме, па отуда и 
разумем зашто спомињете храброст. Ово је одлична прилика да 
поручим читаоцима да су појединачне песме врло јасне, али када се 
анализира збирка у целини извлачи се погрешан закључак. Иако не 
желим да откријем суштину садржаја збирке, јер желим да остане 
тајна, ипак бих дала једну смерницу и упутила читаоце да обрате 
пажњу на последњу песму ''Песме моје'', која доста говори о књизи у 
целини. 

ПН: У  песмама и израженим емоцијама у њој, свака жена може да 
саосећа са датим темама. Да ли сте на овај начин, објављивањем књиге, 
желели да покажете пут и охрабрите друге који су се нашли у сличној 
ситуацији? 

Књигу сам објавила, зато што сам била изненађена откривеним 
талентом, песме су ми се лично свиделе и поносно стојим иза свега 
што сам написала.  Главни разлог за објављивање збирке песама 
„Љубав'' је то што сам желела да остане неки траг након мог живота. 

ПН. Коју бисте песму издвојили за читаоце наших новина? 

Све своје песме волим, али наравно да имам оне које могу издвојити. 
Међутим, то није једна песма, већ више њих, као нпр.: „Очи“, „Возови“, 
„Опроштај“, „Песме моје“ и  „Боже, дај ми снаге“. Мислим да су оне 
најемотивније и да они који читају не могу бити равнодушни на ове 
песме. 

ПН. Имате ли неку поруку за читаоце? 

Моја порука читаоцима је следећа: „У каквој год ситуацији да се 
нађете, треба да се трудите да извучете нешто позитивно, и 
истражујте себе, ко зна какви се све квалитети и таленти крију у 
вама.“  
Хвала редакцији Педагошких новина на жељи да објави овај интервју, 
као и моју песму. Чланове Педагошког друштва Србије поздрављам и 
надам се да ће уживати у песмама које буду објављиване. 

Јела Станојевић, педагог 
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КРЕАТИВНИ ПЕДАГОЗИ: 

ПЕДАГОЗИ - ПЕСНИЦИ 



Конференција 

Потребе и могућности међусобне подршке и сарадње сектора 
образовања и културе предмет су дводневне конференције, која се 
планира за крај јуна 2015. године у Београду, као завршни догађај 
пројекта ОСТРВА, у којем је Педагошко друштво Србије један од 
партнера.  

Циљ конференције је да се међусекторска сарадња образовања и 
културе подстакне кроз дијалог о потенцијалима драме у образовању 
за унапређење друштвене улоге оба сектора.  

Конципиран као научно-стручна конференција с међународним 
учешћем, овај скуп треба да окупи стручњаке и практичаре из области 
културе, науке и образовања, обухватајући различите нивое и 
секторе. Програм Конференције обухватиће 3 целине: пленарни део, 
панеле и саветовање са фокус-групом.  

У оквиру пленарног дела Конференције биће представљена 
међународна пракса примене драме у образовању, стратешка и 
законска документа, која су у земљама региона и Србији створила 
услове за примену драме у образовању, као и остварени резултати 
реализованих пројеката у области доприноса драме развоју 
наставничких и ученичких компетенција. Предвиђени учесници 
пленарног излагања су: проф. Др Иван Ивић, проф. др Ана Пешикан, 
проф. др Весна Ђукић, проф. др Милена Драгићевић Шешић, проф. др 
Дарко Лукић, Живкица Ђорђевић, Љубица Бељански Ристић и мр 
Сунчица Милосављевић.   

Кроз 6 панела предвиђених за други дан, испитиваће се могућности за 
развој стратегија за сарадњу културе и образовања. Предвиђени 
панелисти су проф. др Сања Филиповић, проф. др Бојана Шкорц, проф. 
др Александра Јоксимовић, проф. др Живка Крњаја, проф. др Иван 
Правдић, проф. др Марина Миливојевић Мађарев, проф. др Милан 
Мађарев и други.  

Саветовање, које има за тему: Планови за будућност – начини 
подршке примени драме у образовању, окупиће фокус групу 
наставника, који остварују изузетне резултате у примени драме у 
образовању. Уводничар и модератор завршног панела је др Весна 
Ђукић.  

Као резултат Конференције биће развијене Препоруке за развој 
уметничког образовања и унапређење образованих пракси у Србији.  

Питање места и улоге драме у образовању за унапређење културе и 
просвете у Србији већ је било отворено у више наврата, кроз 
међународне и националне пројекте ,које су спроводиле организације 
цивилног друштва широм земље (DICE, ИДЕАЛ, ОСТРВА, Школа без 
насиља и др).  

Идеја да драма буде део уметничког образовања у редовним школама 
подржана је кроз званичне документе УНЕСКО-а и препоручена 
владама земаља чланица УН. У Србији су ове препоруке укључене у 
Стратегију развоја образовања до 2020. године.  

Програмска директорка Базаарта 

  Сунчица Милосављевић 

Клуб студената педагогије поносан је да извести о успешно 
реализованом пројекту „Успостављање успешног модела 
функционисања студентских организација“, чије је спровођење 
заокружено свечаном промоцијом приручника на Филозофском 
факултету, којој су присуствовали чланови партнерских организација, 
студенти који планирају оснивање студентских организација, колеге 
из студентских организација осталих смерова нашег факултета, као и 
колеге активисте из Новог Сада. 

Следећи корак, на који се Клуб студената педагогије одлучио, 
природно се надовезује у виду пројекта “Успостављање стратешког 
партнерства организација студената педагогије”, који је и овог пута 
подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на 
чему смо неизмерно захвални. На овај начин желимо, пре свега, да 
поделимо наша искуства настала током претходног пројекта са 
колегама из Ниша и Новог Садa и да подстакнемо идеје за даље 
заједничко деловање као први корак у изградњи мреже студената 
педагогије у Србији. Такође се залажемо да одржимо континуитет у 
сарадњи ,која је за сада још увек на пројектном нивоу.  

Поред дводневног семинара, који је планиран на Филозофском 
факултету у Београду средином маја месеца, планирано је да се 
комуникација одвија путем друштвених мрежа, након чега ћемо 
имати састанак за финалну дораду стратегије, припрему за штампу и 
промоцију стратешког плана на Трећој конференцији студената 
педагогије, која би ове године требало да се одржи у Новом Саду. 

Рад Клуба студената педагогије можете пратити путем наше званичне 
странице на фејсбуку: facebook.com/klubstudenatapedagogije, или 
нашег блога: kspedagogije.blogspot.com 
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„Васпитање деце је посао  у  коме морамо знати 

како да трошимо време да га не бисмо изгубили .“  

ЖАН ЖАК РУСО 

ДРАМА У ОБРАЗОВАЊУ:  

КУЛТУРНА УЛОГА ШКОЛЕ И ОБРАЗОВНА 

УСПОСТАВЉАЊЕ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРСТВА 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНАТА ПЕДАГОГИЈЕ 

https://www.facebook.com/klubstudenatapedagogije
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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

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

Поштоване колегинице и колеге, 

За наредни период припремили смо Вам програмe стручног 

усавршавања за које се надамо да ће допринети Вашем профе-

сионалном 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, компетенци-

ја: К2; приоритет: 1

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

петенција: К2; приоритети: 5, 7

5. Професионализација одељењских старешина у сарадњи

са родитељима,  компетенција: 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

8. Мотивисање ученика за учење применом метода,

техника рада и игара на часовима грађанског васпита-

ња и предметне наставе, компетенција: К2; приорите-

ти: 2

Заинтересовани могу добити све остале информације на теле-

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

имејл drustvo@pedagog.rs  
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