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Скупштина Педагошког друштва Србије  

одржана је 15. 11. 2013. године у Аероклубу, у Узун Мирковој 4, у 

Београду. На Скупштини се разматрао и усвајао извештај о раду 

Педагошког друштва, као и извештаји о раду подружница. Једна од 

главних тачака дневног реда била је и избор уредника и чланова и 

чланица редакције часописа „Настава и васпитање“. На Скупштини је 

донета одлука да се уваже и подрже предлози за два нова члана 

редакције, а то су: Желимир Попов и Весна Жунић-Павловић, као и за 

раније предложену Драгану Павловић-Бренеселовић. Сви остали 

предлози, о којима није било детаљнијих информација, нису 

прихваћени.  У наредном периоду чланови и чланице редакције су: 

Љубомир Коцић, Емина Хебиб, Саша Дубљанин, Наташа Матовић, 

Снежана Маринковић, ДрагицаТривић, Гордана Зиндовић-

Вукадиновић. Предлог нових чланова и чланица: Весна Жунић-

Павловић, Желимир Попов, Драгана Павловић-Бренеселовић.  

Др Мирослав Павловић из Завода за унапређивање образовања и 

васпитања говорио је о стручном усавршавањуу у складу са новим  

Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника и коришћењу 

портфолија и истакао да ће портфолио од марта 2014. године бити 

обавезан за све наставнике и наставнице и стручне сараднике и 

сараднице, и то у папирној и електронској форми. Координаторка 

радне групе Педагошког друштва, Ирена Мучибабић, педагошкиња 

ОШ „22.октобар” из Сурчина, презентовала је бодовне листе интерних 

активности стручног усавршавања у образовно-васпитним и 

васпитно-образовним институцијама. Чланови и чланице Скупштине 

похвалили су радну групу, као и саму бодовну листу. На Скупштини је 

једногласно изгласан и предлог да Педагошко друштво установи 

награду која би се додељивала подружницама или појединцима. 

Закључено је да је неопходно до наредне године мењати и делове 

статута. Након одржане Скупштине у јануару 2014. год. уредница 

часописа Настава и васпитање, Гордана Зиндовић Вукадиновић дала 

је неопозиву оставку. Управни одбор Педагошког друштва Србије 

именовао је нову уредницу др Емину Хебиб.      

Бојана Урошевић, педагог 
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 У Педагошком друштву Србије свечано су промовисане 
„Педагошке новине”. Представљен је први број новопокренутих 
новина намењених педагозима Србије. Присуствовали су пред-
ставници и представнице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Катедре за педагогију Филозофског фа-
култета у Београду, Завода за вредновање квалитета образова-
ња и васпитања, Института за педагогију, Клуба студената   
педагогије, као и велики број чланова и чланица, као и сарад-
ника  и сарадница Друштва. 

 

 У Педагошком друштву Србије одржана је промоција 
„Педагошких новина” 25. септембра 2013. године. Представљен 
је први број овог листа Педагошког друштва Србије, који је 
објављен 1. јуна 2013. године. Новине су намењене педагозима 
Србије. 
 Промоцији су присуствовали представници и представнице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Катедре 
за педагогију Филозофског факултета у Београду, Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања, Института за 
педагогију, Клуба студената педагогије, као и велики број члано-
ва и чланица, као и сарадника и сарадница Друштва.  
 Председница Педагошког друштва Биљана Радосављевић 
отворила је промоцију, истичући своје велико задовољство због 
тога што је Педагошко друштво Србије покренуло „Педагошке 
новине” и наду да ће Друштво и на овај начин доприносити раз-
воју и унапређивању васпитно-образовног   рада. Председница је 
напоменула да ће стручна јавност бити информисана путем 
„Педагошких новина” о свим важним педагошким питањима.  
 Ово је један од нових начина деловања Педагошког друштва. 
Основали смо „Педагошке новине” са намером да чланове и чла-
нице Педагошког друштва редовно информишемо о дешавањи-
ма у Друштву, као и о актуелним дешавањима у области обра-
зовне политике у Србији и о улози педагога. Новине ће пратити 
визију развоја Друштва и зато њихово излажење видимо и као 
један од начина развоја Друштва – рекла је Биљана  
Радосављевић. Oна је додала да ће редакција настојати да прати 
иновације и савремена достигнућа. Навела је да верује да ће овај 
лист опстати и наћи своје место у ери електронских медија. 
 Председница је нагласила да су „Педагошке новине” отворене 
за све видове сарадње и позвала чланове и чланице, као и   са-
раднике и сараднице Друштва да својим идејама, сугестијама и 
предлозима допринесу раду листа. Посебно се захвалила уред-

ници Драгани Спасојевић и групи ентузијаста у редакцији који 
су дали значајан допринос покретању „Педагошких новина”. 
 Драгана Спасојевић, педагошкиња, педагошка саветница и 
главна уредница „Педагошких новина”, изразила је задовољство 
због успешног објављивања првог броја листа. – Oво је исто-
ријски, први број „Педагошких новина” намењених педагозима, 
које издаје Педагошко друштво Србије. За све нас који смо ради-
ли на припреми првог броја био је то велики изазов. Радили смо 
са великим ентузијазмом и потребом да текстови буду квали-
тетни, актуелни и корисни за праксу педагога – рекла је Драгана 
Спасојевић. 
 Како је уредница Драгана Спасојевић истакла, време брзих 
промена у друштву намеће промене у васпитно-образовним 
установама, а тиме рад педагога постаје још сложенији.  
– „Педагошке новине” су, између осталог, настале због тога што 
смо желели да олакшамо рад педагога, информишемо и подржи-
мо наше колеге и колегинице. Желимо да обезбедимо прилику 
за размену знања и искуства о свим битним дешавањима, савре-
меним истраживањима и достигнућима савремене науке  
– нагласила је уредница. 
 У редакцији новина су педагошкиње Маја Врачар, Јела  
Станојевић, Маја Млинаревић и Сања Југовић. Иако је свака чла-
ница редакције имала посебан задатак на коме је радила, све су 
имале исту визију првог, историјског броја „Педагошких нови-
на”. Према њиховим речима, ово је само још један вид доприноса 
унапређивању рада педагога и васпитно-образовног процеса.  
 Педагошко друштво има добру сарадњу са свим подружница-
ма, а сада ће и преко листа „Педагошке новине” педагози широм 
Србије имати прилику да међусобно сарађују и размењују искус-
тва у раду. На промоцији је истакнут значај сарадње педагога 
који раде у различитим областима васпитања и образовања. 
Наглашено је да постоји потреба размене искустава колега и 
колегиница из разних подружница. 
 Редакција „Педагошких новина” настојаће да педагоге 
информише о раду Педагошког друштва, али и о свим другим 
релевантним педагошким темама. Чланице редакције најавиле 
су да ће теме бити актуелне, интересантне и значајне за педагоге, 
као што су биле теме у првом броју.  

 Новине ће објављивати чланке који разматрају све што је од 
кључног значаја за педагошку теорију и праксу. У настојању да 
што боље информише стручну јавност, редакција ће објављивати 
чланке о свему ономе што је битно за рад и улогу педагога у свим 
образовно-васпитним установама.  
 Лист ће излазити четири пута годишње. Сараднице листа су 
Биљана Радосављевић, Живкица Ђорђевић, Олгица Веселиновић, 

Алекса Еремија, а лектор је Саша Гламочак. 
 Након свечане промоције организован је пригодан коктел за 
све присутне. 

Сања Југовић, педагог. 

  ПРОМОЦИЈА  

 „ПЕДАГОШКИХ НОВИНA”  

Промоција „Педагошких новина“ 

Редакција „Педагошких новина“ 



 

Представљамо Вам нови Правилник о сталном стучном 
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника  
(Сл. гласник РС, бр. 85/2013) 

Развој каријере и професионални развој стручних сарадника, 
педагога и педагошкиња, подразумева стицање нових и 
усавршавање постојећих компетенција ради унапређивања 
образовно васпитног рада и квалитетнијег обављања посла. 

Саставни део процеса целоживотног учења педагога је развој 
каријере, а део тог развоја је стицање одређеног звања.  

 Законски основ професионалног развоја је свакако Правилник 
о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, 
бр.85/2013. од 27. 09. 2013. године).  

По речима др. Мирослава Павловића, научног сарадника и 
руководиоца Сектора за менторство, приправништво и 
руковођење у Центру за професионални развој запослених у 
образовању који је део Завода за унапређивање образовања и 
васпитања, „нови Правилник настаје као одговор на потребе 
система образовања и васпитања и у функцији је унапређивања 
постојеће законске регулативе у области стручног усавршавања 
запослених у образовању. Боље повезује елементе система, јасније 
одређује процедуре, али и улоге и одговорности учесника у 
образовно-васпитном систему. Наглашава, тј. уређује повезивање 
наученог и примену у пракси, дефинише улогу хоризонталног 
учења, уводи портфолио професионалног развоја. Такође, повезује 
професионални развој (напредовање у звања) и увођење 
приправника у посао (менторство)”. 

Новине у односу на стари правилник односе се на следеће 
чланове Закона о основама система образовања и вапитања 
(Службени гласник РС, бр.55/2013): 

 Члан 129, став 1. прописује обавезу сталног стручног усаврша-
вања наставника, васпитача и стручних сарадника са или без 
лиценце. 

 Члан 127, став 6. прописује да се лиценца одузима наставнику, 
васпитачу и стручном сараднику који се није стручно усаврша-
вао, а просветни саветник у извештају утврди да разлози за то 
нису оправдани. 

 Директор је одговоран, на основу члана 62, став 3. тачка 7. за 
планирање праћења стручног усавршавања, али и за поступање 
по захтеву наставника за напредовање. 

 Одредбама члана 48, став 3. Закона предвиђено је да је и струч-
но усавршавање елеменат развојног планирања установе. 

 Одредбама члана 159, став 2. тачка 2. Закона прописано је да 
средства за стручно усавршавање запослених обезбеђује једи-
ница локалне самоуправе. 

 Чланом 157, став 2. тачка 5. предвиђено је да средства обезбе-
ђују из буџета Републике Србије када су у питању програми од 
јавног интереса. 

Стручно усавршавање педагога је обавезна активност  и оства-

рује се учешћем у различитим облицима сталног стручног усавр-

шавања као што су: обуке, програми целоживотног учења, одобрени 

стручни скупови (конгреси, сабори, сусрети, конференције, савето-

вања, летње и зимске школе, стручна и студијска путовања). Педа-

гог има обавезу да прикаже облик стручног усавршавања који је 

похађао, води радионицу, односно активност, учествује у истражи-

вањима, пројектима, програмима од националног интереса, огле-

дима... 

 Др. Мирослав Павловић истиче да су наставник, васпитач и 
стручни сарадник  дужни  да остваре, у року од пет година, најма-
ње 120 бодова различитих облика стручног усавршавања и то: 100 
бодова из одобрених програма стручног усавршавања и 20 бодова 
за учествовање на одобреним стручним скуповима. Структура од 
120 бодова стручног усавршавања за пет година, обезбеђује се  
тако што се остварује:  

 најмање по 16 бодова за развијање компетенција (Стандарди 
компетенција за професију наставника и њиховог професио-
налног развоја, Сл. гласник  бр. 5 из 2011.) за: уже стручну 
област; поучавање и учење; подршку развоју личности детета; 
комуникацију и сарадњу; 

 30 бодова похађањем програма који се односе на приоритетне 
области стручног усавршавања. 

Преостали број бодова распоређују се на основу приоритета 
установе и личног плана професионалног развоја. 

На годишњем нивоу, педагог, у оквиру пуног радног времена 
има 68 сати различитих облика стручног усавршавања распоређе-
них тако да обухватају: 

 44 сати на нивоу установе; 

 24 сата стручног усавршавања које похађа у оквиру обука за 
које има право на плаћено одсуство (члан 4, став 1. тач. 2 до 5). 

Правилник одређује 10 приоритетних области стручног усавр-
шавања од значаја за развој образовања и васпитања: 

1. Јачање професионалних капацитета запослених 

2. Учење да се учи и развијање мотивације за учење 

3. Здравствено образовање и развијање здравих стилова живота 

4. Комуникацијске вештине 

5. Одрживи развој и заштита животне средине 

6. Превенција насиља, злостављања и занемаривања 

7. Превенција дискриминације 

8. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштве-
но маргинализованих група 

9. Сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом 

10. Информационо комуникационе технологије 

Педагог, кроз  процес планирања и самовредновања свог 
стручног усавршавања и професионалног развоја примењује ста-
ндарде компетенција, прати, анализира и вреднује свој рад, 
напредовање и чува најважније примере своје праксе у свом пор-
тфолију. Овим правилником уводи се обавеза да наставници и 
стручни сарадници од 03. 03. 2014. имају портфолио професио-
налног развоја.  
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  НАПРЕДОВАЊЕ  

 ПЕДАГОГА У СТРУЦИ 

(sxc.hu) 



Током свог професионалног развоја, педагог може да напре-
дује стицањем једног од четири звања. Услови за стицање сва-
ког звања прецизно су дефинисани овим правилником и прика-
зани у табели „Услови стицања звања у поступку напредовања“ 

 

 При пријављивању за добијање звање важно је прво добро 
припремити документацију и доказе о испуњености услова за 
стицање звања. Сам поступак и рокови за сваки корак су врло 
прецизно дати у члану 35. и 37. 

 Документација која се подноси односи се на званичне 
сертификате за сваку акредитовану обуку. Временски период је 
увек пет година уназад. Знање страног језика, ниво А2 или Б1 
описан у Заједничком језичком оквиру доказује се 
сертификатима акредитоване школе коју сте похађали. 

 Изузетно је важно добро проучити Мерила за вредновање 
услова за стицање звања као и Показатеље остварености 
образовно васпитних циљева у областима рада стручног 
сарадника. Ту су прецизно и таксативно наведени елементи по 
областима рада педагога. Они могу да се посматрају, по речима 
др. Мирослава  Павловића, као „домаћи задатак тј. омогућавају 
увид у то шта све треба радити”. Користећи управо њих, ставку 
по ставку, просветни саветник или саветница обавља стручно-
педагошки надзор над радом стручног сарадника. Надзор се 
обавља „два пута у трајању од по једног радног дана, без 
обавезе најављивања”. Просветни саветник у поступку стицања 
звања педагога, спроводи и анонимну анкету са наставницима 
и интервју са директором и психологом.  

 Директор школе на основу позитивног мишљења 
просветног саветника доноси решење о стицању звања.  

  

Правилник у чл. 40 дефинише  структуру, обавезе и 
активности које педагог у звању може да обавља. Оне су 
дефинисане за свако звање посебно. 

  

Драгана Спасојевић, педагошки саветник 
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 Услови 

Педагошки 
саветник 

Самостални 
педагошки саветник 

Виши педагогшки 
саветник 

Високи 
педагошки саветник 

Звања 

Године стажа 

8  година образовно 

васпитног рада у 

установи 

10 год. + 2 год. рада у 

претходном звању 
12 год. + 2 год. рада у 

претходном  звању 
15 год. + 3 год. рада у 
предходном звању 

Степен остварености 

васпитно образ. 

циљева 

Висок степен 
остварености образовно 

васп. циљева 

Висок степен 

остварености образовно 

васп. циљева 

Натпросечан степен Натпросечан степен 

Активности стручног 

усавршавања 

Истиче се у 

активностима СУ 
      

Подизање квалитета 

образовно-васп.  рада 

Иницира  
Учествује 

Иницира  
Учествује 

Иницира 

Учествује 
Иницира 

Учествује 

Број бодова струног 

усавр. 

120 + 50 Програм за ментора или   

обучавање наставника – 

70 бодова 

Извођење обуке, 

реализатор  или 

предавач – најмање 100 

сати 

Извођење обуке, 

реализатор  или 

предавач – преко 120 

сати 

Знање страног језика 
А2 А2 Б1 Знање два страна језика: 

А2 и Б1 

Коришћење рачунара 

у раду 

Користи Користи Користи Користи 

Ко/аутор програма СУ 
      Ко/аутор одобреног 

програма СУ 

Истраживачке 

активности 

      Истраживачке 

активности од значаја 



 

 

ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ИСКУСТВА И МОГУЋИ ПРАВЦИ 

УНАПРЕЂИВАЊА СИСТЕМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ И КОНКУРСА САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ 
ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ” 

Конференција „Искуства и могући правци унапређивања система 

сталног стручног усавршавања запослених у образовању и Конкурса 

Сазнали на семинару применили у пракси” одржана је у Хотелу „М” у 

Београду у уторак, 17. децембра 2013. године у организацији Завода за 

унапређивање образовања и васпитања Републике Србије  

Присутнима се прво обратио проф. др Зоран Аврамовић, директор 

ЗУОВ-а, а затим др Мирослав Павловић, руководилац Сектора за 

менторство, приправништво и руковођење у Центру за професионални 

развој запослених анализирајући досадашња искуства у систему 

сталног стручног усавршавања запослених у образовању. Врло инспи-

ративна, систематична и међусобно повезана била су излагања про-

фесорки Филозофског факултета др Шефике Алибабић (Могући 
правци унапређивања професионалног развоја запослених у 
образовању) и доц. др Лидије Радуловић (Критеријуми за избор 
програма сталног стручног усавршавања запослених у образовању). 

Представљала су најбољу могућу увод у други део конференције који 

се тицао завршеног конкурса Сазнали на семинару применили у 
пракси 2013 на који је пристигло 104 рада из 11 области, од којих је 58 

радова уврштено у  Базу ЗУОВ-а. 

Награђене колегинице и колега презентовале су своје радове пре-

носећи велики оптимизам и креативност који су у сали препознали 

сви присутни и наградили позитивним коментарима.  

Анализа Конкурса Сазнали на семинару применили у пракси одви-

јала се у групама. У овим групама било је укупно око 50 учесница и  

учесника: 

 аутори и ауторке програма стручног усавршавања; 

 аутори и аутори радова на Конкурсу; 

 чланови и чланице радних група које прегледају радове на 

Конкурсу; 

 колеге и колегинице из регионалних центара за стручно 

усавршавање; 

 стручни сарадници и стручне сараднице из основних и средњих 

школа. 

У фази представљања резултата свака група је из свог угла 

износила предности, недостатке и предлоге за унапређивање овог 

конкурса.  Посебну захвалност за изнете предлоге изразила је 

руководилац Центра за професионални развој запослених Елеонора 

Влаховић. Она је замолила све присутне да слободно искажу своје 

мишљење о различитим активностима ЗУОВ-а зато што је њима у 

Заводу важна повратна информација из праксе. У вези са поступком 

планирања стручног усавршавања у васпитно-образовним 

установама, поред прегледа тренутног стања, кроз дискусију и 

размену искустава дати су предлози за унапређивање. 

Изражавамо захвалност награђеним учесницима конкурса који су 

нас уверили да се у школама озбиљно ради на усавршавању и 

унапређивању рада, ЗУОВ-у који мотивише, прати, награђује и помаже 

нам у раду, председници Педагошког друштва Србије Биљани 

Радосављевић која нас организује, подржава и уједињује, колегама и 

колегиницама и другима који су омогућили овакав сусрет људи из 

струке. 

 

Виолета Огњеновић,  педагог из Ваљева 

 

О проблему неуспеле „мале матуре” у претходној школској години 
може се говорити са више аспеката, и то ученичког, наставничког, 
затим са становишта школског система уопште и његових тенденција 
да уводи неке новине у вези са полагањем завршног испита свршених 
осмака. Наравно, поред ових, ту су и родитељски и други друштвени 
аспекти. 

Са позиције ученика и ученица, коначна одлука да се резултати 
завршног испита не рачунају донела је више неочекиваних последица 
него што би их било да су ђаци били у прилици да се у равноправним 
условима „изборе” за своје поене и покажу шта су то понели са собом 
из два најважнија предмета која се изучавају у основној школи. Наиме, 
психолошки припремљени за очекивано тестирање преко пробних 
тестова, ученици и ученице континуирано су се спремали како би 
градиво које су осам година изучавали обновили, желећи да баш на 
том завршном испиту покажу највише. Мотива је много. Највећи од 
њих је онај да се изабере жељено занимање и одговарајућа школа. 
Морамо истаћи позитиван значај који осмацима дају припремни 
тестови који представљају својеврсну симулацију тог завршног 
испита. На њима, решавајући задатке сличне онима на правом тесту, 
ученици се упознају са правилима тестирања, ослобађају напетости и 
спознају да  то није „баук”, како се често у неким ситуацијама 
представља. 

Овога пута, сав њихов труд уложен у припреме, због тога што је 
затајила једна карика у систему, није могао бити вреднован на 
одговарајући начин. Тако су они ђаци који су имали слабије оцене, а 
више наде полагали у завршни испит и поене са њега, на неки начин 
оштећени. 

Међутим, и поред такве ситуације, може се слободно рећи да је и 
таква одлука Министарства била боља од могућности да се рачунају 
поени добијени у неравноправним условима у којима се неки ученици 
и неке ученице награђују због лажне „сналажљивости”, испољене у 
кукавичком чину „провале теста”. Поништавањем таквог завршног 
испита, на неки начин је ипак сачувана равноправност. 

И са позиција наставника и наставница, посебно оних који су у 
припреме својих ученика и ученица уложили труд, енергију и жељу да 
њихов успех буде што већи, неуспех завршног испита је донео 
својеврсно разочарање. Више у професионалном него у неком другом 
смислу. Просто, добрим намерама да се нешто може квалитетно 
урадити и постићи са ученицима који тек крећу у своје важне животне 
битке, испречило се нешто „јаче”. То нешто што је овог пута било 
„јаче”, не би смело идући пут да победи и наставнике и наставнице и 
ђаке и државу. Једноставно, систем мора бити грађен тако да буде по 
мери боље будућности, а ту будућност градимо баш преко ученика и 
ученица. 

Зато сви треба да будемо одговорни и усмерени ка јединственом 
циљу – да сваки наредни завршни испит буде успешан и да га тако 
доживе и ђаци и наставници и наставнице и држава. Другачији исход 
неће бити од користи никоме. У том озбиљном послу, место и позиција 
оних који образују и васпитавају ученике, мора бити запаженија и на 
квалитетнији начин вреднована. Ако тога нема, неки важни 
реформски процеси неће м моћи да се реализују у жељеном облику. 

Актив  стручних сарадника колубарског округа и актив   
математичара ОШ „Сестре Илић“ 

КОНФЕРЕНЦИЈА 

Завода за унапређивање образовања 
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ЈЕДАН ОСВРТ 

МАЛА МАТУРА 

(sxc.hu) 



 У периоду 24-28. 11. 2013. у организацији УНИЦЕФ-а, 

организована је студијска посете Холандији. 

 
 Циљ посете био је упознавање са холандским образовним 

системом, надлежностима институција које се баве решавањем 

проблема раног напуштања школовања, упознавање са 

моделима добре праксе и јачање капацитета националних 

институција у борби против осипања и раног напуштања 

школовања. Програм је обухватио посете релевантним 

институцијама у Амстердаму, Хагу, Ротердаму и Утрехту. 

 

Зашто Холандија?  

 Током раних деведесетих година XX века, рано напуштање 

школовања у Холандији идентификовано је као један од 

кључних проблема за економију и свеобухватни развој земље. 

Холандска влада годинама је покушавала да реши овај проблем 

и у свом националном плану за спровођење стратегије „Европа 

2020” поставила циљ да стопу раног напуштања школовања, 

која је 2000. била 15,5% смањи на 10% до 2020. Проценат ђака 

који рано напуштају школу пао је 2012. на 8,8% и тиме је 

Холандија већ постигла циљ који је Европска унија поставила у 

документу „Европа 2020”. То чини ову земљу једном од 

најуспешнијих примера и нека решења, примењена у 

Холандији, могу бити од користи за Србију. 

 Програм је обухватио састанке са представницима 

Министарства образовања, културе и науке у Хагу. Ово 

министарство одговорно је за свеобухватну политику у вези са 

раним напуштањем школовања. Део овог министарства је и 

„Дигитална канцеларија”, која након увођења јединственог 

референтног броја за сваког ученика и сваку ученицу прати  

онлајн све ђаке где год де се они налазе. Свака општина има 

запосленог службеника који се бави изостанцима изостанке, он 

је овлашћен од стране Министарства и његове надлежности су 

веома велике. У Холандији постоје и институције у којима се 

деца са проблемима на неко време изолују (до три месеца). 

Посетили смо холандску националну организацију Инградо, 

која представља удружење локалних органа власти који се баве 

образовањем младих. Њихова мисија је заштита права на 

образовање деце и младих. Свака општина у Холандији има бар 

по један центар за младе и породицу. Посетили смо један од 

десет таквих центара у Хагу и упознали се са њиховим 

надлежностима, које се у су 75% случајева односе на 

превентивни рад. Здравствена заштита, саветовање, педагошка 

помоћ, дијагноза проблема, упућивање на помоћ, координација 

и повезаност са школама, нарочито у вези са праћењем 

похађања наставе. Једном недељно организују се састанци са 

тимовима и менторима у школи, а по потреби и са 

службеником за праћење изостанака из општине. 

 У Министарству безбедности и правде у Хагу упознали смо 

се са начинима и процедурама превенције и репресије које се 

већ неколико година спроводе у вези са листом преступа, међу 

којима је и изостајање са наставе. Упознали смо се и са 

организацијом програма „Халт” који се на националном нивоу 

баве превенцијом делинквенције и криминала. Програми трају 

6-8 недеља, тј. 20 сати (и одвијају се после школе). Реализују се 

по принципу једно дете – једна породица – један програм. 

Прогам је заснован на саветодавном раду са дететом и 

породицом и радном васпитању. „Халт” програми су 

алтернативе кривичном гоњењу. Изостајање из школе је мање 

кривично дело и деца старија од 12 година могу за то бити 

кривично одговорна, као и за ситне крађе или вандализам. 

Уколико деца успешно заврше овај програм не прослеђују се 

јавном тужиоцу. Део Министарства је и Одбор за заштиту деце, 

који штити права деце чији су развој и образовање угрожени 

кроз креирање мера за превенцију и елиминисање 

угрожености. По кривичном законима у Холандији, када дете 

изостаје из школе више од 16 часова – ако је млађе од 12 

година, родитељ се новчано кажњава –350 евра по детету. У 

колеџу Албеда у Ротердаму упознали смо се са организацијом, 

начинима рада и врстама средњег стручног образовања и 

образовања одраслих. Упознали смо се са школским мерама за 

спречавање раног напуштања школе (саветовања, менторство, 

рад сервиса и тимова који помажу да деца превазиђу тешкоће и 

Холандију је посетила група коју су чинили: Десанка 
Радуновић, председница и Биљана Радосављевић, чланица 
Националног просветног савета; представници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
Гордана Цветковић, начелница Школске управе Београд, 
Драган Маринчић, начелник Сектора за школске управе, 
стручно-педагошки надзор и средње образовање и 
васпитање, Биљана Стојановић, шеф групе за програмирање 
ИПА фондова у Сектору за европске интеграције и Борислава 
Максимовић, координаторка за инклузивно образовање у 
оквиру ДИЛС пројекта; Снезана Клашња, помоћница 
министра у Министарству омладине и спорта; 
ГорданаЧапрић, заменица директора Завода за вредновање 
образовања и васпитања; Раде Ерцег, члан Савета за средње 
стручно образовање и образовање одраслих; Сања 
Милорадовић, саветница у Републичком заводу за социјалну 
заштиту; Ирена Латиновић, координаторка за иновације у 
области социјалног укључивања Тима за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва; Данијела Радић, 
координаторка за истраживање и развој Националне 
асоцијације практичара/ки омладинског рада; Жаклина 
Веселиновић, заменица директора и Невена Аџић, 
програмска координаторка Центра за образовне политике; 
Тања Ранковић, координаторка образовног програма, Јелена 
Зајегановић Јаковљевић, координаторка програма за младе и 
Бојан Комненовић, из УНИЦЕФ-а.  
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Студијска посета Холандији 



врате се у систем). Флексибилни наставни планови и програми, 

прилагодљиви рокови за упис и сарадња са локалном 

заједницом дали су резултате. 

 Утисак са свих сусрета је постојање једног интегрисаног 

приступа са фокусом на дете. Значај школе и образовања 

подигнут је на веома висок ниво и на националном нивоу 

постоји договор између креатора политике, региона, школа и 

других институција о јединственом циљу која подразумева 

бригу о детету и враћање детета у школу. Јасно су изражена три 

правца деловања: превенција, интервенција и компензација, 

иза њих постоји снажна, константна и системска подршка са 

политичког врха. Задивљујућа је организованост и ефикасност 

свих организација у ланцу – смањена администарција, 

флексибилност и принцип индивидуализованих програма 

основа су за остваривање добрих резултата. 

 

Шта даље? 

 Национални просветни савет добио је задатак да се бави 

питањем изостајања са наставе и раног напуштања образовног 

система. На последњој седници, одржаној 21. 1. 2014., чланови и 

чланице упознати су са резултатима истраживања УНИЦЕФ-а и 

Института за психологију. Констатовано је да је ово питање, 

због озбиљних последица које има, врло важно и за нашу 

земљу. Тачних података нема, јер не постоји добар начин 

праћења, али се проценат деце која напуштају образовање 

креће од 8 до 20%. Проценат се разликује на различитим 

нивоима образовања и условљен је демографски. Због 

сложености проблема, Национални просветни савет формирао 

је комисију у саставу: Биљана Радосављевић, Ана Пешикан, 

Весна Чекић, Едита Шош, Мирјана Илић, Сања Ђоковић, која ће 

се са представницима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја бавити овим проблемом. 

Надамо се да ће релевантне националне институције, у 

складу са настојањима изнетим у нашој Стратегији образовања 

до 2020, утврдити мере за праћење напуштања школовања и 

осмислити мере превенције и интервенције за решавање овог 

проблема у школама и друштву у целини. 

 

Биљана Радосављевић, педагог 

 

ОСИМ НА САЈТУ WWW.PEDAGOG.RS РАД ДРУШТВА МОЖЕТЕ 
ПРАТИТИ И НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА: 

 

Током летњег распуста млади су имали прилику да 
учествују у  интересантним и вредним дискусијама у оквиру 
пројекта „Сада знам, сада могу”. Овај пројект Педагошко 
друштво Србије, у сарадњи са Секретаријатом за спорт и 
омладину града Београда, реализује трећи пут. 

 

 Педагошко друштво Србије реализовало je и овог лета 
пројекат „Сада знам, сада могу”, у сарадњи са Секретаријатом за 
спорт и омладину града Београда. Пројекат је намењен 
тинејџерима и тинејџеркама са циљем да се упознају с улогом у 
друштву, да се подстакне њихова унутрашња мотивација и 
одговорно понашање према личном развоју. Поред тога, циљ је 
пружање знања и вештина о лидерству, јавном наступу, 
партиципацији у јавном животу. Реч је о вештинама које су од 
значаја за даље напредовање и школовање. 

 Летња школа одржана је у просторијама Педагошког 
друштва од 20. до 29. августа. Највише је било младих 
средњошколског узраста, али је учествовало и неколико 
старијих ученика и ученица из основних школа. Били су то 
ученици и ученице Десете београдске гимназије, Техничке 
школе „Дрво арт”, Пете београдске гимназије, Техничке школе 
ГСП, Седме београдске гимназије. Учествовали су и ђаци 
Основне школе „Мирослав Антић”, Основне школе „Скадарлија” 
и Основне школе „Јанко Веселиновић”.  

 Према речима Маје Врачар, секретара Педагошког друштва, 
ове године је одзив ученика и ученица био веома велики. Ђаци 
су били изузетно мотивисани и активно су учествовали на свим 
радионицама. Програм је реализован кроз 16 радионица које су 
водили Маја Врачар, Јела Станојевић, Анђела Вуковић, Бојана 
Урошевић, педагошкиње, и Милош Јеремић, професор 
филозофије. 

 Овај програм подстиче на дискусије и критичко 
размишљање. Према мишљењу самих учесника и учесница, 
овогодишњи програм је био веома подстицајан, а избор тема је 
био потпуно прилагођен њиховим интересовањима. Међу 
њима је било неколико младих који су и претходних година 
учествовали. Њихов став је да активности у оквиру пројекта 
„Сада знам, сада могу” помажу младима да боље сагледају себе 
и своје вршњаке и вршњакиње, али и да се припреме за даље 
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Сада знам, сада могу 



школовање и активно учешће у друштву.  

 Неколико радионица било је посвећено теми лидерства. 
Најпре су се млади упознали са карактеристикама лидерства 
кроз радионицу „Ја као лидер” и „Лидерске вештине и тимски 
рад”, а затим и у оквиру радионица „Значај лидерства у 

савременом окружењу – лидерске могућности”.  Након тога су 
добили упутства за писање биографије и пропратног 
(мотивационог) писма приликом конкурисања за стипендије, 
запошљавање и друго.  

 Неке радионице биле се посвећене питању односа с 
вршњацима и вршњакињама, самопоштовању, комуникацији. 
Tо су интерактивне радионице на којима се тинејџери и 
тинејџерке наводе на размишљање о себи, односу према самом 
себи, односу према другима.  

 Овакве радионице представљају добар начин да млади 
спознају другачија размишљања о некој теми и да сопствено 
мишљење сагледају на нов начин. То им помаже у изградњи 
ставова и формирању мишљења, а тиме и одговорног 
понашања према себи и другима.  

 Једна вредна и значајна радионица коју је водио Милош 
Јеремић, професор филозофије у Пожаревачкој гимназији, била 
је посвећена критичком размишљању. Овде су млади имали 
прилику да дискутују са професором који је један од свега 
неколико обучених људи у Србији за рад са децом у оквиру 
програма „Филозофија за децу”. Програм је заснован на идеји 
подстицања мишљења помоћу провокативног средства, 
„стимулуса”.  

 Метакогниција има битну улогу у школовању и осталим 
областима живота. Професор Јеремић се, између осталог, бави 
оспособљавањем ђака за мишљење о мишљењу.  „Филозофија 
за децу” је програм оспособљавања ученика и ученица за 
размишљање о размишљању. 

 Према речима професора Јеремића, ђаци се подстичу на 
посебну врсту дискусије за коју се у програму „Филозофије за 
децу” радије користи термин „агенда”, с обзиром на то да циљ 
дискусије није надмудривање, већ решавање проблема. Циљ 
програма је да ученици и ученице науче критички да мисле, да 
аргументују своје, али и да саслушају туђе мишљење. Професор 
Јеремић објашњава да је једини начин да деца заволе 
филозофију омогућити им да сама филозофирају. Што се тиче 
реакција ученика на „Филозофију за децу“, професор наводи да 
млађа деца остварују боље исходе него старија, док  
наставници (као и одрасли уопште) постижу најслабије 
резултате. 

 Вредно је споменути да је Милош Јеремић први професор 
који је у Србији почео да примењује вештину сократског 
испитивања као варијанту „филозофије с децом” (према 
адаптацији Оскара Бренифјеа) 2008. године. Наиме, у намери да 
унапреди свој рад у Пожаревачкој гимназији, професор Милош 
Јеремић случајно је „ушао” у целу ову причу. У недостатку 
стручне литературе за наставнике филозофије, Милош Јеремић 
се обратио седишту УНЕСКО-а за филозофију. У то време они су 
управо објавили књигу „Филозофија: школа слободе” која је 
стигла у руке професора Јеремића и тада је кренуо његов рад на 
овом програму. 

 Програм „Филозофија за децу” полази од изворне природе 
филозофије, а то је омогућавање развијања метакогнитивних 
вештина. –Овај програм помаже ученицима да науче да уче, да 
препознају своју стратегију учења – истиче професор Милош.  

          Програм је реализован у свим основним школама у 
Пожаревцу.  У Пожаревачкој гимназији професор Јеремић 
примењује програм свакодневно, а елементе метода користе и 
његове колеге и колегинице које предају друге наставне  
предмете. 

 Учесници пројекта „Сада знам, сада могу” одлично 
прихватају овакав начин рада и имају жељу да похађају 
радионице које води Милош Јеремић. 

 Радионицу о улогама у тимском раду је водила Јела 
Станојевић, педагошкиња Техничке школе ГСП. Ово је била још 
једна интересантна радионица у оквиру које су учесници и 
учеснице на креативан начин били инспирисани да 
размишљају о одговорности и улогама у тимском раду.  

 Бојана Урошевић и Анђела Ђуковић, педагошкиње, водиле 
су радионице „Моје улоге” и „Бити млад данас”. Са младима су 
посебно разматрале питање зависности у вршњачким 
односима. Млади су показали спремност да говоре на ову тему, 
да поделе сопствена искуства и размишљања. Бојана Урошевић 
истакла је да су то млади људи који су веома заинтересовани за 
лични развој, који желе да раде на свом даљем напредовању и 
веома здраво размишљају.  

 Учесници и учеснице носе занимљива и драгоцена искуства 

са радионица и сматрају да би требало чешће реализовати 
овакве и сличне радионице за тинејџере. Инспирисани овим 
пројектом, предложили су нове теме за неке будуће радионице 
или трибине за тинејџере и тинејџерке.  

 

        Сања Југовић, педагог 
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Овај текст посвећујемо младима који су недовољно 
информисани о коришћењу ефикасне контрацепције, полно 
преносивим инфекцијама, који не знају како сачувати здравље, 
посебно када је реч о репродуктивном здрављу.  

Један од важних разлога порастa учесталости сексуалне 
активности у адолесценцији, а прво сексуално искуство 
најчешће се догоди између 15. и 17. године, је то што су 
најчешћи извори информисања младих у Србији вршњаци, 
односно вршњакиње, средства јавног информисања, друштвене 
мреже и сексуални партнер или партнерка.   

Ми, педагози и просветни радници, сматрамо да смо 
одговорни за очување здравља младих. Наша омладина није 
свесна ризика сексуалне активности. Сматрамо да ће пилот 
пројекат под називом „Здравствено васпитање о 
репродуктивном здрављу”, који је на предлог  Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину уведен у десет средњих 
школа у Војводини, као и различите активности које се 
реализују у школама  у Србији, бити покретачи иницијативе да 
се у школе системски уведу часови, у форми радионица, о 
репродуктивном здрављу младих.  

Савремена школа свакако треба да буде место на којем ће 
путем одговарајућих програма, уз помоћ здравствених радника 
као стручних консултаната, млади усвајати знања и изградити 
ставове за одговорно сексуално понашање. Ови програми могу 
да буду у склопу неког наставног предмета или де се реализују 
у посебном предмету. 

Ако наведемо податак да је у нашој земљи процењена стопа 
трудноћа код девојака у овом узрасту једна од највиших у 
Европи, покренуте идеје сматрамо још значајнијим. Тако ћемо 
правовременом едукацијом и промоцијом ефикасне 
контрацепције, младима помоћи да очувају здравље и 
плодност, сагледају личну одговорност и на тај начин утицати 
на смањење броја адолесцентничких трудноћа.  

Узрок великог броја нежељених трудноћа међу 
адолесценткињама је недовољна комуникација унутар 
породица. Због тога код многих родитеља постоји бојазан да ће 
едукација младих о сексуалности и различитим аспектима 
планирања породице као резултат имати рану сексуалну 
активност, иако резултати више студија наводе да млади 
којима је пружена ова врста едукације касније ступају у 
сексуалне односе. 

Као један од начина едукације и помоћи родитељима и 
наставницима у вези са темом репродуктивног здравље 
младих, препоручујемо књигу Виолете Бабић под називом 
Књига за девојке... и њихове момке.  

 ВИОЛЕТА БАБИЋ, КЊИГА ЗА ДЕВОЈКЕ... И ЊИХОВЕ… МОМКЕ 
(Креативни центар, Београд, 2011, 71 страна) 

После објављених књига Књига за сваку девојчицу, 
Бележница за сваку девојчицу, Књига за сваког дечака и 
Бележница за сваког дечака, ауторка Виолета Бабић дело под 
насловом Књига за девојке и... њихове момке посветила је 
младим девојкама и младићима који се налазе  на прагу 
сексуалног живота. Књига са љубичастим корицама и 
пригодним илустрацијама конципирана је тако да читајући 
њена четири поглавља (Контрацепција; Абортус није 
контрацептивно средство; Одлазак код гинеколога и Полне 
болести), младе особе стичу утисак  да пролазе кроз 
едукативне собе „саветовалишта о репродуктивном здрављу 
младих”.  

Ауторка, уз помоћ стручне консултанткиње, др Александре 
Младеновић Михајловић, начелнице Болнице за гинекологију 
и акушерство Клиничко-болничког центра Звездара, у првом 
поглављу под називом Контрацепција упознаје младе са тим 
да је неопходно коришћење контрацептивних средстава и већ 
на самом почетку књиге  подстиче девојке и младиће да мисле 

о очувању здравља, чиме остварује један од основних и 
зацртаних циљева. На више од 20 питања и исто толико 
одговора у овом поглављу, ауторка за отворена поља 
недовољне информисаности, радозналости и интимности, 
тинејџеркама и тинејџерима нуди корисне, мудре и важне 
савете у вези са полним сазревањем младих. 

Друго важно поглавље, које носи назив Абортус није 
контрацептивно средство доноси младим девојкама поруку да 
абортус, који може имати велике последице по здравље 
девојака, „заиста не сме бити начин контрацепције”. У овом 
делу књиге ауторка девојкама нуди одговоре на више од десет 
питања у вези са абортусом (Зашто је илегални абортус опасан? 
Шта је то киретажа? Какве све могу бити компликације 
абортуса?), указујући на то да је  абортус најмасовнији начин 
планирања породице и поред напора да се млади образују и 
обавесте о контрацепцији. Занимљиво је да ово поглавље 
почиње статистичким подацима, тако да ауторка одмах 
упознаје младе читаоце и читатељке са чињеницом да је у 2010. 
години у Србији око 7000 девојака од 15 до 18 година остало у 
другом стању и да је половина прекинула трудноћу.   

Треће поглавље Одлазак код гинеколога не само да 

информише младе девојке о гинеколошким прегледима и 

гинеколошким инфекцијама, већ их упућује када и због чега 

треба да одлазе на преглед код гинеколога. Ауторка инсистира 

на едукацији и упућује девојке на то да редовни одласци код 
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Књига за девојке... и њихове момке 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

МЛАДИХ 



гинеколога треба да буду саставни део њиховог стила живота. 

Овај гинеколошко-едукативни пут подстиче младе девојке да 

брину о себи и свом здрављу, а води ка смањењу  

малолетничких трудноћа. 

Главна одлика четвртог поглавља које носи назив Полне 
болести односи се на детаљно информисање младих читатељки 

и читалаца о полно преносивим болестима. У овом поглављу 

описано је десет полно преносивих болести (микоплазма, 

кандидајаза, уреоплазма, сифилис и др. ) и одговорено на више 

од десет питања која млади најчешће постављају. Овде се могу 

наћи одговори на питања као што су: Како да се заштитим од 

полно преносивих болести? Шта су то ризичне групе и ризично 

понашање?  

Ова књига позива школе, стручне сараднике и сараднице, 

наставнице и наставнике биологије, социологије, одељенске 

старешине и друге, да промишљају о овој теми и помогну 

младима да стекну знања о хуманизацији односа међу 

половима и о репродуктивном здрављу. Сматрамо да су 

садржаји у овој књизи значајни за младе девојке и младиће и да 

школа треба да буде место где ће радознали, а недовољно 

информисани тинејџери и тинејџерке моћи да сазнају нешто о 

контрацептивним средствима, ризичности малолетничких 

трудноћа и абортуса. Али, оно што је најважније јесте да на 

време почну да брину о себи и свом здрављу, јер млади о којима 

говоримо и којима се ауторка обраћа су ученици и ученице у 
нашим школама. 

 Јела Станојевић, педагог 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У суботу, 19. октобра 2013. године, на Филозофском 
факултету у Београду Клуб студената педагогије организовао 
je Прву националну конференцију студената педагогије, која је 
имала за циљ међусобно повезивање и активирање младих 
педагога и педагошкиња. Конференцији је присуствовало 55 
студената и студенткиња педагогије са универзитета у 
Београду, Нишу, Новом Саду и Косовској Митровици. 

 
 Наша Прва национална конференција студената и 
студенткиња педагогије ове године била је посвећена 
студентском активизму, и том темом бавили смо се кроз 
неколико сесија и радионица. На почетку смо једни другима 
представили своје студијске програме педагогије, како бисмо 
се са њима упознали и дискутовали o њима. Потом смо се 
бавили сликом активизма и питањем шта он за нас – студенте 
и студенткиње педагогије – представља. Централни део ове 
конференције био је посвећен нашем виђењу активних и 
пасивних студената и студенткиња да бисмо увидели шта је 

потребно урадити како бисмо покренули пасивне студенте и 
студенткиње, појединце, као и локалну заједницу и наше 
будуће колективе. Како је један од циљева конференције био 
успостављање сарадње и партнерства са колегама и 
колегиницама са других факултета, у плану је заједничка 
израда првог Водича за волонирање за студенте и студенткиње 
педагогије. План је и да се следеће године конференција 
организује у неком другом граду, са продубљивањем ове, или 
покретањем нове теме од општег интереса за студенте и 
студенткиње педагогије и педагогију као науку и професију. 
Извештај са конференције ускоро ће бити доступан на нашем 

блогу. 

 Напоменули бисмо да смо сви који смо учествовали у 
организацији врло задовољни. Били смо веома уиграни, и 
како је напоменуо неко у евалуационом формулару – као да 
смо организовали 101. а не прву конференцију. С друге стране, 
морамо истаћи да нисмо довољно добро разрадили 

програмске активности, и ако и наредне године будемо 
организатори конференције овом делу ће бити посвећена 
додатна пажња.  

 Реализацију Прве националне конференције студената 
педагогије подржало је и финансирало Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, док је компанија Coca-Cola 
Hellenic обезбедила освежење за учеснике и учеснице. 
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Прва национална конференција студената 
педагогије 

КЛУБ СТУДЕНАТА ПЕДАГОГИЈЕ 

Учесници конференције 

Прва национална конференција студената педагогије 



Детаљне информације о издањима Педагошког 
друштва Србије можете добити на  
телефон 011/2687-749,  
e-mail: drustvo@pedagog.rs или на 

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

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАД ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 
Збирка инструмената која ће се наћи пред Вама представља 

прерађено издање публикације "Инструменти за рад школског 
педагога" аутора Н. Поткоњака и Н. Трнавца која је 1998. год. објављена 
у издању Педагошког друштва Србије.  

Ослушкујући потребе стручних сарадника - педагога, Педагошко 
друштво Србије је иницирало поновно издавање истог материјала и, 
уз консултације са ауторима, одлучило да, сада у проширеном саставу, 
ауторски тим др Емина Хебиб и др Наташа Матовић припреме 
прерађено и допуњено издање. 

Као и прво, прерађено издање Збирке инструмената за рад 
школских педагога намењено је стручно оспособљеним лицима, тј. 
дипломираним педагозима - практичарима као приручни материјал 
који се може користити у обиму и на начин који сам практичар 
процени најадекватнијим. Намера ауторског тима је да припремљеним 
материјалом афирмише идеју о значају истраживачког рада у школи и 
важности методолошких и методичких знања и вештина за успешно 
обављање посла школског педагога. Публикацију могу да користе и 
студенти педагогије у циљу реализације предиспитних обавеза у 
оквиру студијских предмета Методологија педагошких истраживања, 
Школска педагогија и Методика рада школског педагога. 

На око 320 страна, А-4 формата, шивеног повеза и тврдих корица, 
припремљени су инструменти које можете директно фотокопирати и 
користити у свакодневном раду (на пример: лични картон ученика, 
норме за праћење физичког развоја ученика, једноминутни и други 
тестови читања, упитници за професионалну оријентацију, разни 
тестови знања итд.). 

Цена инструмената је 2.600,00 дин по примерку. (у цену је 
урачунат порез на додатну вредност) 

 

СОЊА ЖАРКОВИЋ или КАКО ЖИВЕТИ 
ПЕДАГОГИЈУ 

 

Књига о професионалном и личном животу Соње Жарковић. 

ЦЕНА КЊИГЕ: 500,00 динара 

 

ЧАСОПИС  НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ 

 
Настава и васпитање  је часопис који издаје Педагошко друштво 

Србије. Први број часописа је штампан 1. марта 1952. године. 

Настава и васпитање је од свог оснивања  отворена за прилоге из 

земље и иностранства. У њему се објављују истраживачки радови 

који се односе на различите нивое образовања, бројне педагошке 

проблеме, наставу и учење. Осим истраживачких радова, у часопису 

се објављују и искуства наставника из праксе и прикази најновијих 

педагошких дела.   

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

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

 

ЧАСОПИС "НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ" ИМА СТАТУС МЕЂУНАРОДНОГ 
НАУЧНОГ ЧАСОПИСА. 
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  ИЗДВАЈАМО ИЗ ПОНУДЕ 

ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

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 



 

12 
 

 

 

ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

припремили смо Вам низ програма стручног усавр-
шавања за које се надамо да ће испунити Ваша очекива-
ња у погледу професионалног развоја. 

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

 

 

1. Оснаживање младих кроз ученичке парламенте 

Компетенција: K3 - Приоритети: 4 

2. Оснаживање младих кроз ученичке парламенте -  

ONLINE, Компетенција: K3 - Приоритети: 4 

3. Оснаживање младих кроз шк./вршњачку медијацију – 

базични, Компетенција: K4 - Приоритети: 1,2 

4. Оснаживање младих кроз шк./вршњачку медијацију – 

напредни, Компетенција: K4 - Приоритети: 1,2 

5. Подршка подстицању и развоју читања код деце,  

Компетенција: K2 - Приоритети: 5, 7 

6. Васпитни проблеми ученика и како их превазићи,  

Компетенција: K3 - Приоритети: 1 

7. Методологија и садржаји рада на часовима одељењске 

заједнице – одељењског старешине, Компетенција: K3 - 

Приоритети: 4,6 

8. Професионализација одељењских старешина у сарадњи 

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

9. Професионални развој стручних сарадника (педагога и 

психолога) у школама и домовима ученика,  

Компетенција: K4 - Приоритети: 6 

10. Планирање и реализација додатне образ. подршке уче-

ницима са сметњама у развоју у вртићу/школи,  

Компетенција: K2 - Приоритети: 3, 5 

11. Методичке посебности рада са АДХД дететом / учени-

ком – инклузивни модел, Компетенција: K3 -  

Приоритети: 3, 6 

12. Како написати добру припрему за час, Компетенција: 

K2 - Приоритети: 4, 6 

13. Обука наставника за решавање дисциплинских пробле-

ма у настави, Компетенција: K3 - Приоритети: 1 

14. Развојно и пројектно планирање, Компетенција: K4 - 

Приоритети: 6 

15. Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-

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

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

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