
10 ГОДИНА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Изменама Закона о основама система образовања и васпитања 

2004.године, а услед  потреба образовног система, одлуком Владе РС 

основан је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Завод је добио надлежност да обавља стручне послове у области 

праћења и вредновања степена остварености  циљева, задатака, општих 

и посебних стандарда знања по нивоима и врстама, као и да обавља 

стручне послове у вези са: предлагањем  општих и посебних стандарда 

знања, вредновањем рада наставника, васпитача, стручних сарадника и 

установа, провером резултата остварених прописаних циљева, задатака 

и општих и посебних стандарда знања на републичком нивоу, 

реализацијом међународних студија, праћењем ученичких постигнућа, 

пружањем стручне подршке Министарству, Савету и школама у домену 

праћења и вредновања степена остварености  циљева, задатака, општих 

и посебних стандарда знања, праћењем усаглашености система 

вредновања и осигурања квалитета  са европским упоредним системима. 

Завод је 2012. је од стране међународног сетрификационог тела (Bureau 

Veritas) постао прва   институција у Србији сертификована за 

вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Обележавајући 10 година успешног рада Завод је уприличио свечаност 

којој су присуствовали угледно гости, пријатељи и сарадници. Скуп је 

отворио директор др Драган Банићевић, представивши укратко 

активности у досадашњем периоду. Честитке и похвале  су затим упутили: 

др Срђан Вербић, министар просвете науке и технолошког развоја и Десанка Радуновић, председница Националног просветног 

савета. 

Након исцрпног представљања резултата  рада све три програмске области Завода директор Драган Банићевић је уручио 

захвалнице за конструктивну сарадњу, подршку и допринос развоју ове установе. 

Посебна част за чланове Педагошког друштва Србије је што смо препознати као сарадници од значаја за успешан рад  Завода и 

што смо се нашли  међу добитницима Захвалнице.  

Лист Педагошкoг друштва  Србије  —  www.pedagog.rs 
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Носилац пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању – 

развој општег образовања и људског капитала - Развионица“ је 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. Пројекат реализује конзорцијум , који предводи компанија 

“Hulla&Co Human Dynamics KG”. Циљ пројекта је даљи развој 

образовања у Србији, кроз јачање „троугла знања“, који чине: 

едукација, истраживање и иновација и кроз побољшање учинка 

образовног система. 

Интервју са др Љиљаном Левков, дечијим и развојним психологом на 

Одељењу педагогије и андрагогије Филозофског факултета у 

Београду, аутором и коаутором више програма за стручно 

усавршавање наставника  и сарадницом на развојним пројектима у 

образовању. У пројекту „Развионица“  води другу компоненту 

ПН:  Реците нам нешто више о пројекту Развионица и у чему су новине у 

односу на досадашње постојеће искуство у систему образовања у 

Републици Србији? 

Новине у програму Развионице су  вишеструке. Прво и најважније, 

имаћемо заједнички оквир за приступ настави и образовни програм за 

основно и средње образовање. Допунићемо алате образовног 

програма предметним исходима за сваку годину учења предмета и 

предметним компетенцијама за предмете , у којима их нисмо имали. 

Тако полако напуштамо образовни програм ,у коме су предметни 

садржаји оно што је главно и најважније и стварамо главне контуре 

програма ,у коме су предметни садржаји оруђа за постизање 

другачијих ефеката у образовању – уместо памћења чињеница и 

података, развијамо компетенције које су, ослоњене на знање, 

употребљиве у различитим животним и образовним ситуацијама. 

Кроз Развионицу нам се пружа прилика да образовање осавременимо 

и учинимо га делотворнијим и квалитетнијим.  

ПН: Колико су тренутно узнапредовале активности у све четири 

компоненте пројекта? 

С обзиром да се пројекат завршава почетком јула наредне године, 

већина активности је у зениту. Урађен је радни нацрт документа 

Оквир националног курикулума и почиње процес његове огледне 

примене у школама у огледу и школама вежбаоницама, као и процес 

стручне расправе о радним нацртима приступа учењу и настави, 

предметних исхода и ревидираних стандарда постигнућа за крај 

основног образовања и васпитања, што је један од главних задатака 

пројектне компоненте 1. 

Улази се у завршницу обуке школа вежбаоница у модулу 1 (програм 

обуке акредитован на листи Mинистра просвете) и у завршну фазу 

припреме обуке за пилот школе. Очекује се да се обука пилот школа 

обави у току зимског распуста. Ово је урађено у оквиру пројектне 

компоненте 2. 

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја формира се 

аналитичка јединица, чији је задатак да главне доносиоце одлука у 

образовању и носиоце образовне политике „снабдева“ релевантним 

истраживачким резултатима и показатељима стања у образовању. 

Ови резултати и показатељи треба да буду главни ослонци у 

доношењу одлука и обликовању образовне политике. То су резултати 

активности у трећој пројектној компоненти. 

Успостављене су и управо је у току опремање школа вежбаоница, које 

ће ускоро примити и студенте. Ово су тренутни резултати компоненте 

4. 

Овде су наведене само оне најважније и највидљивије активности, које 

су тренутно у току. Детаљнији преглед свих које су, у оквиру све 

четири компоненте пројекта до сада спроведене, однео би вишеструко 

већи простор него што је овај који нам је на располагању. 

ПН: Рад тренера у Развионици је усмерен на припрему за примену 

Оквира националног курикулума? Шта то заправо значи? 

То, најкраће речено, значи да водитељи обука или, како Ви кажете, 

тренери имају задатак да кроз различите активности, вежбе и задатке 

током обуке, у највећој могућој мери приближе дух и слово приступа 

учењу и настави, који је описан у првом делу Оквира националног 

курикулума (или скраћено, ОНК). Овај део ОНК-а смо управо тако и 

назвали: Основе наставе и учења. Њихов задатак је и да школама – 

наставницима, стручним сарадницима, родитељима и самим 

ученицима, који су свако на свој начин, укључени у ову обуку, објасне 

и шта представља и какав је смисао и функција документа Оквир 

националног курикулума. 

То је врста документа какав у свом образовању до сада нисмо имали, а 

који би могао да допринесе да оно брзим корацима крене напред ка 

новом нивоу квалитета ,који нам је више него потребан. 

То је, такође, документ у коме се показује на који начин се у школама, 

током наставе и у свим другим активностима може остварити оно што 

прописују наши напредни и модерни образовни закони пре свих Закон 

о основама система образовања и васпитања, али и оно што је 

зацртано у Стратегији развоја образовања до 2020. године.  

ПН: Шта су главни циљеви обуке? 

На обуци подржавамо наставнике да примењују систематски и у што 

већој мери различите методе, технике, приступе, поступке и сл. Треба 

да омогуће ученицима да уче и напредују у току саме наставе. Многи 

наставници већ примењују  нешто од онога што се ради  на обуци, 

неки од њих примењују скоро све, али још има много оних, који се 

држе приступа, који се заснива на предавању и пропитивању 

предметног градива. Управо ови последњи имају највише проблема да 

заинтересују ученике, да одрже њихову пажњу и да их мотивишу да 

уче и напредују. 

Осим тога, сви ми знамо да како год неки наставник био маштовит и 

креативан у приступу ученицима и раду са њима, то није довољно да 

се промени атмосфера и начин рада у целој школи. Да би се то 

догодило, потребно је да сви допринесу, највише и најбоље што могу. 

Зато се много трудимо да покажемо предности заједничког рада, 

удруживања напора, заједничког учења и заједничког планирања свих 

у школи. 

И управо је то једна од главних порука, коју преко обука Развионица 

шаље школама и наставницима, али и свим другима: “Ово што радимо 

није ни намет, ни присила; ово је прилика да почнемо да мењамо и 

унапређујемо своју праксу и да сви заједно и свако појединачно 

професионално напредујемо; сваки наставник може у те промене да 

крене од онога што процени да је најближе, најважније, најкорисније 

или најцелисходније. Ми очекујемо да се позитивни, повољни ефекти 

постепено преносе даље, и више шире .” 

ПН: Какве ученике и наставнике развијамо на такав начин? 

Пре свега активне и одговорне. Наш крајњи циљ је да и ученици и 

наставници стално напредују. Желимо наставнике професионалце , 

који имају велику слободу одлучивања и изванредне професионалне 

компетенције и ученике ,који  постепено преузимају пуну одговорност 

за своје учење, оно што уче доживљавају као смислено, корисно, 

вредно и потребно и који су оспособљени да из школе у друштво и 

свет рада изађу као корисни, вредни, успешни и задовољни млади 

људи. 

Наравно, за то треба и времена и труда. Ми се надамо да Развионица 

пружа допринос да ка таквој будућности кренемо одмах, данас. 

 

 

 

 

 

 

 

  Развионица  

Заједничким учењем, истраживањем и 
иновирањем до побољшања учинка образовног 

система 

„Напредовати значи ићи корак даље од 

очекиваног“  

ВИГОТСКИ 



ПН: Национални просветни савет је усвојио 11 општих - 

међупредметних компетенција као најрелевантнијих за адекватну 

припрему ученика за живот ,које треба развити до краја обавезног 

школовања. Оне представљају основу за целоживотно учење. Како ће се 

то остваривати кроз наставу? 

Развој општих компетенција, које су већ данас потребне младим 

људима да би се успешно сналазили у захтевном и неизвесном свету у 

коме живимо, представља један од императива савременог 

образовања. Целоживотно учење и образовање су, са друге стране, 

један од императива за успешан професионални и лични живот. Нови 

приступ настави за који се залажемо у ОНКу управо инсистира на 

настави усмереној ка развоју компетенција ученика, остваривању 

предметних исхода и достизању стандарда постигнућа. Опште 

компетенције за целоживотно учење се развијају кроз наставу свих, а 

не само неких предмета. И не само то – сваки предмет, који се учи у 

школи, треба да допринесе развоју сваке од општих компетенција.  

Управо то је једна од тема којима посвећујемо велику пажњу на обуци 

за примену Оквира националног куриклума.  

ПН: Каква је улога родитеља у пројекту Развионица и како они могу да 

помогну остваривање пројектних активности? 

Ми покушавамо да школу и родитеље повежемо као природне 

савезнике и сараднике на истом послу. У реалности су се ствари мало 

или мало више пореметиле онда кад је оцена постала „мерило свих 

ствари“ и кад су интереси родитеља и професионална одговорност 

наставника дошли у могући, релативни или фактички сукоб. 

У Развионици нам је важно да се схвати да је сарадња родитеља са 

школом у најбољем интересу деце и да ни не почиње и не завршава се 

на оцени. 

Такође нам је важно да родитељи разумеју шта је и у чему је могућа 

добит за њих и за њихову децу од другачијег приступа учењу и 

настави, зашто су важне компетенције, зашто је битно да се настава 

прилагођава онима којима је намењена, зашто је корисно да њихова 

деца активно раде и уче на самој настави и сл.  

Подршка родитеља је пројекту важна утолико што показује 

разумевање и прихватање ових основних идеја. 

ПН: Колико школа у Србији учествује у пројекту Развионица и како су 

изабране? 

У пројекат је укључено преко 160 школа. Од тог броја је међу школама 

вежбаоницама 41 школа. То су основне и школе и гимназије ,које се 

налазе у близини универзитетских центара. Остале школе у огледу 

чини групација од 122 школе, међу којима је и 35 средњих стручних 

школа. Школе које су укључене у оглед чине укупно око 10% школа у 

Србији, што је и била цифра, која је задата пројектним задатком. 

Школе које учествују у огледу су изабране на конкурсима, које је у два 

наврата расписало Министарство просвете, прво за школе 

вежбаонице, а затим и за остале школе. Сам пројекат није имао 

никаквог удела у избору школа. Цео посао избора школа обављен је у 

Министарству просвете. 

ПН: Која је разлика између школа вежбаоница и школа у огледу? 

Школе вежбаонице су у пројектне активности укључене више од 

годину дана пре осталих школа у огледу. Добиле су исту обуку за 

примену ОНКа, коју ће добити и остале школе у огледу. Неки 

наставници у школама вежбаоницама су добили и додатну обуку за 

менторе студентима наставничких факултета. Још једна велика 

разлика међу овим школама је што су вежбаонице опремљене 

модерним наставним средствима са циљем да колико год је то могуће 

и у техничком и технолошком погледу осавремене и унапреде наставу 

и учење.  

ПН: Како и коме можемо да пријавимо нашу школу за огледну примену 

новог приступа учењу и настави?  

Конкурс за учешће у огледу је одавно завршен. О заинтересованости 

да ипак учествују у неким пројектним активностима такве школе би 

требало да контактирају пројекат. Развионица и да се у непосредном 

контакту траже и евентуално и нађу начини да се то и оствари. Сви 

материјали, који се развијају у оквиру овог пројекта, биће стављени на 

увид и располагање свим школама у Србији, без обзира да ли су 

учествовале у огледу или нису. 

ПН: Које су добити за школе које се укључене у пројекат „Развионица“ ? 

У школама ,које су укључене у оглед и кроз обуку другачијег приступа 

настави и учењу, унапређују се наставничке компетенције, а школа 

оспособљава да тражи и налази ефикаснија решења за проблеме са 

којима се свакодневно суочава.  

Све ово има потенцијал да унапреди атмосферу у школи и школу 

учини одговарајућом, подстицајном и пријатном средином за учење, 

развој и рад свих. Школе, које учествују у огледу, добијају 

акредитоване сате стручне обуке. Такве школе имају веће шансе да 

кроз примену онога што им се на обуци нуди побољшају квалитет 

рада и укупне резултате школе што може да се одрази и на 

резултатима спољашњег вредновања школе. 

ПН: Шта се очекује од буду показатељи примене пројекта Развионица у 

раду школа и како ће се пратити примена? 

Ми се, осим онога што је директно везано за учење и наставу, начин 

израде, садржај и реализацију школског програма, надамо да ће у 

школама у огледу видљиво да смање изостанци ученика, сви облици 

насиља, посебно вршњачког, да ће се смањити потреба за приватним 

часовима, да ће школа остварити нове видове сарадње са 

институцијама из свог окружења и да ће укупни ефекти учења бити 

повољнији и поузданији показатељи стварног образовног 

напредовања и достигнућа. 

 

ПН: Која је улога стручних сарадника, педагога у области сарадње са 

наставницима, ученицима и родитељима и како могу да помогну у 

примени пројекта Развионица? 

Стручним сарадницима, па према томе и педагозима, отвара се 

широко поље професионалног укључивања у ове процесе. Рекла бих 

да је посебно важно што најзад имамо неки заједнички оквир за 

образовно васпитни рад на целој предуниверзитетској вертикали. И, 

такође, сматрам важним што је у том оквиру јасно изражен 

конструктивистички приступ учењу и развоју, који посебно 

наглашава значај активног учешћа ученика у свим разноврсним 

активностима на часовима и у настави, значај сарадње и добре 

комуникације између наставника и ученика (и свих других  важних 

актера у процесу образовања), да поменем само неке. Педагози добро 

познају овај приступ учењу и настави и имају изванредну прилику да 

пружајући подршку наставницима, ученицима и родитељима у 

успостављању ваљане узајамне сарадње и стварању повољних услова 

за учење одиграју значајну улогу у подизању укупног нивоа квалитета 

образовног рада у нашим школама и систему уопште.     

 

Маја Врачар, педагог  
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Инцест Траума Центар 
 

Свима добро позната бајка “Пепељуга“ је дирљива прича о младој 
девојци која је током одрастања била изложена злостављању и 
занемаривању. Пепељуга је жртва суровости зле маћехе и њених 
ћерки. Oва љупка и скромна девојка је трпела увреде, омаловажавање, 
изоловање, претње од стране својих полусестара и маћехе. 

Управо ова позната бајка била je инспирација за назив новог закона 
који има за циљ да заштити децу од емоционалног злостављања и 
занемаривања. Реч је о „Пепељугином закону“ који је недавно донет у 
Великој Британији, а који се очекује и код нас.  

Намерно занемаривање детета, лишавање детета љубави, игнорисање, 
понижавање јесу поступци, који имају погубнe утицаје на развој 
детета. Oво су само неки облици насиља над децом.  

“Пепељугин закон“ ће емотивну окрутност родитеља према деци 
третирати као кривично дело, чиме ће  oвакав вид злостављања бити 
изједначен са кривичним делима физичког и сексуалног злостављања 
детета. О овој теми смо разговарали са др Љиљаном Богавац, 
заменицом директорке Инцест Траума Центра - Београд. 

Др Љиљана Богавац истиче да према Посебном протоколу за заштиту 
деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, обавезујућем 
документу Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије: емоционално злостављање детета је јасно 
дефинисано као “понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства 
детета/ученика“. Oдноси се и на ситуације у којима се пропушта 
обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав 
емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима детета/
ученика. 

- И у Кривичном закону Србије,  емоционално злостављање је још од 
2002. године дефинисано  у оквиру кривичног дела “Насиље у 
породици“, где се у 1. ставу говори о емоционалном, односно 
душевном болу и кажњава овај чин – истиче др Љиљана Богавац. 

У Великој Британији, која се сматра 
једним од узора квалитетне заштите 
детета од насиља, у јуну 2014. године 
је у оквиру традиционалног 
Краљичиног говора јавности 
представљен “Пепељугин закон“. Из 
тога јасно видимо који се значај даје 
спречавању и кажњавању 
емоционалног злостављања деце – 
наглашава др Љиљана Богавац. 

ПН: Шта све подразумева “Пепељугин 
закон“? 

-Пепељугин закон (Cinderella low) 
дефинише да родитељима у Великој 
Британији, који намерно лишавају 
љубави своју децу, прети казна до 10 
година затвора. У оквиру 
едукативних програма Инцест 
Траума Центра – Београд, говори се o 
једнаким траговима физичког, 
емоционалног и сексуалног 
злостављања деце. Из 21-годишњег 
искуства у свакодневном директном 
раду то знамо. Ово најчешће у првом 
тренутку наилази на оклевање 
полазница/ка, јер раније научени 

ставови превладавају и унесу се сопствени доживљаји видова насиља, 
при чему је уобичајена склоност градирању трауме. Траума се никако 
не сме мерити својим „учитавањем”, јер ће дете знати да га не 
разумемо. Британски “Пепељугин закон“ управо то потцртава тиме 
што се емоционална суровост изједначава са постојећим злочинима 
физичког и сексуалног насиља над дететом. И тамо су до овог корака  
дошли на основу пријављених случајева Националној асоцијацији за 
превенцију суровости над децом (NSPCC, UK) – каже др Љиљана 
Богавац. 

ПН: Kaква је досадашња пракса у Србији у погледу заштите детета од 
емоционалног злостављања и занемаривања?  

– За општу јавност у Србији, још увек је недовољна пракса 
пријављивањe емоционалног злостављања због тога што се најпре не 
препознаје или, и када је препознато, не сматра се значајним (читај: 
„тако срашним”) као физичко и сексуално насиље. Неопходно је знати 
да насупрот томе што сексуално злостављање не иде руку под руку са 
физичким насиљем (у Србији, према подацима Инцест Траума Центра 
– Београд, у 23% случаjeва је присутна физичка сила) - емоционално 
злостављање је саставни део сваког другог вида злостављања детета, 
и физичког и сексуалног. Починилац увек манипулише осећањима 
детета. Kао што британски закон у једном од својих ставова каже, 
„емоционално злостављање укључује уверавање детета да је 
безвредно или невољено или вредновано искључиво у мери у којој 
испуњава потребе друге (одрасле) особе”. 

У Србији, најчешћи едукатори о питању насиља су, нажалост, 
необразовани медији за ову област, али свакако и васпитно-образовне 
установе. У том смислу, на васпитно-образовним установама је да 
пренесу јасну поруку да емоционално злостављање детета није мање 
важно кривично дело већ једнако озбиљан злочин – објашњава др 
Љиљана Богавац. Како пренети ову поруку? Искључиво 
пријављивањем емоционалног злостављања детета! Оно је најчешће 
унутар породице, од стране родитеља, и Посебни протокол 
Министарства просвете обавезује на поступање – наглашава заменица 
директорке Инцест Траума Центра - Београд. 

Oво је веома значајна тема и свакако заслужује посебну пажњу. 

Сања Југовић, педагог 

ПЕПЕЉУГИН ЗАКОН 



 

 

У првом броју Педагошких новина дат је приказ књиге «Основе 

васпитања у школи» аутора Мојце Ковач и Јанеза Крека, Издавачке 

куће «Клио»., а кључ васпитне основе је да школе преиспитају 

васпитне поступке и пронађу принципе, правила и норме које ће бити 

ослонац за конкретну активност наставника, ученика, управе школе и 

родитеља. 

Професор Крек учествовао је 14. новембра 2014.године на скупу 

«Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и 

дилеме» који заједно организују Учитељски факултет у Београду, 

Педагошки факултет у Марибору (Словенија) и Виша педагошка 

школа у Новом Сончу (Пољска).  

Доктор Јанез Крек је ванредни  професор и декан Педагошког 

факултета на Универзитету у Љубљани. Као председник националне 

експертске групе која је окупила 120 стручњака, учествовао је у 

припреми Беле књиге о образовању у Словенији 2011. године. Области 

његовог интересовања су: политичка и етичка филозофија и теорија 

образовања и филозофија образовања. Бави се питањима толеранције, 

људских права, грађанског образовања и ненасиља. 

У просторијама издавачке куће «Клио» имала сам част да  упознам 

професора и захвалим за инервју за Педагошке новине. Питања су 

постављена путем мејла.  

ПН: Поштовани професоре, колико је у словеначким школама 

заступљено меморисање градива и на које начине и у коликој мери 

наставници развијају критичко мишљење код ученика? 

Уопштено гледано, учење напамет у матерњем језику и другим 

предметима важан је и неизоставан део процеса учења и он није у 

супротности са развијањем критичког мишљења, већ је један од 

њихових нужних услова. Чини се да меморисања има све мање, што не 

мора бити нужно позитивно. Може бити позитивно ако је механички 

учено смислено градиво, или ако је реч о учењу превеликог броја врло 

специфичних података. Међутим, пуко смањивање памћења не 

подразумева да ће настава аутоматски бити усмерена на подстицање 

виших мисаоних процеса и нивоа знања.   

Мислим да наставници данас не траже ништа више меморисања него 

што је нужно, пре ће бити да је обрнуто. Наиме, у Словенији иза себе 

већ три деценије преовлађује  мишљење које, (уз подршку једног дела 

струке) у  јавности и у стручним круговима врши притисак на 

образовни систем уз тврдњу да у школи има превише учења напамет и  

премало развијања тзв. виших нивоа знања. Због тога се словеначки 

школски систем већ током реформи деведесетих година, када смо 

успостављали нови школски систем, на различите начине 

прилагођавао том притиску. Курикулум је требало обновити и 

наставни планови су били спремни, али уз упутство да не треба да 

буду преоптерећени. 

Припремили смо нове 

уџбенике и радне свеске 

за деветогодишњу 

основну школу, мењали 

смо уџбенике за средњу 

школу. Они одсликавају 

напор аутора да се у школи уместо памћења великог броја података 

јача разумевање и повезивање градива, и развој критичког мишљења.  

Међутим, ти процеси су се кретали и у погрешном правцу. Малтене 

сваки нови министар просвете попуштао је под притисцима и  правио 

додатни, на први поглед позитиван корак у правцу „растерећивања“. 

Наставници су почели да попуштају под притисцима родитеља – 

нарочито ако нису имали подршку директора школе – па су ученике 

ослобађали од и онако недовољног вежбања и „досадног“ учења 

напамет.  Школе су на удару и због промене културних образаца.  Деца 

се код куће углавном играју. Пре поласка у основну школу велики број 

деце никада није обављао неке кућне послове, који су у складу са 

њиховим годинама и били би од користи у породичном животу. Ти 

послови имају смисла иако су једнолични. Истрајност се премало 

вежба. Ти процеси недостају  пре поласка у школу, школа би требало 

као институција да их очекује од ученика. Уз то, ако наставници немају 

подршку родитеља, а већином је немају јер су данас углавном, 

попустљиви према деци,  онда су заиста стављени у тежак положај. 

Иако знају шта би стручно гледано било потребно и правилно, на крају 

се ипак повлаче пред различитим притисцима. То има образовне 

реперкусије, јер није могуће развијати критичко мишљење код 

ученика ако није развијена жеља за знањем, жеља за постизањем 

успеха и ако нису развијане способности детета да поднесе школске 

напоре.  

У неким предметима, као што су математика и природне науке, 

наставници су током последње две деценије ипак успели да одрже 

стандарде знања и да побољшају квалитет наставе и учења, што 

показују и резултати Словеније у међународним истраживањима, као 

што је ТИММС. Делимични разлог за то је  структура знања у тим 

предметима, знање се нужно надграђује корак по корак, без 

претходног се не може ићи даље, и има мање могућности за повлачење 

пред захтевима које постављају стандарди знања. Проблем словеначке 

основне школе јесте погрешно схваћена једнакост (егалитарност), 

због које не посвећујемо довољно пажње малом проценту заиста 

најбољих и обдарених ученика, што се и види из резултата 

међународних провера знања, нарочито ПИСА где, у поређењу са 

најбољим државама имамо релативно нижи удео ученика са 

врхунским знањем.  Овај проблем не произилази из незнања 

наставника или из неодгаварујуће теорије наставе/учење, већ има 

један сасвим практичан аспект. Настава, која подстиче развој виших 

нивоа знања, креативност ученика и  међупредметно повезивање 

знања, наставника не захтева само више знања, које углавном имају, 

већ тражи и и узајамну сарадњу и улагање енергије. Практични 
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И РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА КОД УЧЕНИКА У  
СЛОВЕНАЧКИМ  ШКОЛАМА   

АУТОРИТЕТ НАСТАВНИКА  

„Од великих речи којим се људи служе реч 

васпитање има највећи домет“ 

ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН  

професор Јанез Крек  
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проблем је и питање оцењивања  ученичког постигнућа, јер је много 

једноставније оцењивати репродукцију података него овладаност 

сложенијим   знањем.  

У Словенији смо са увођењем деветогодишње основне школе били 

донели погрешну одлуку да се почетно описмењавање деце растегне 

на три године. То скупа са већ поменутим притисцима довело је до 

каснијег  и слабијег почетног описмењавања, а резултат тога је лошија 

тзв. читалачка писменост словеначких  ученика, што се јасно види на 

међународним тестовима (много је боље постигнуће ученика у 

математичкој и научној него у читалачкој писмености). Сада 

настојимо да то исправимо,  почетно описмењавање треба да буде 

завршено у прва два разреда основне школе. Потребно је променити и 

сам приступ у процесу даљег школовања. То значи да треба 

прихватити став да су учење напамет, вежбања, читање и писање 

претпоставка квалитетног процеса учења и стицања квалитетног 

знања и то важи и у контексту друштвених промена у светлу нових 

ИКТ технологија. 

 ПН: Да ли наставници у Словенији похађају обуке за унапређивање 

квалитета образовања својих ученика? 

На дуги рок је кључно да наставници током универзитетског 

школовања, тј. свог иницијалног образовања буду добро образовани и 

да се још на студијама срећу с питањима подстицања учења и развоја 

мишљења код ученика кроз различите садржаје. Програми 

усавршавања наставника морају бити логички наставак тог 

образовања и даље развијати професионалну улогу наставника. 

Верујем да су наставници природних наука и математике у Словенији, 

они које образујемо на педагошким факултетима, добро оспособљени 

за примену различитих дидактичких приступа у циљу развијања 

мишљења ученика и стицања квалитетних знања. 

У Словенији смо, на пример, већ деведесетих година развили систем 

тзв. сталног стручног усавршавања наставника, у оквиру кога имамо 

различите програме обуке. Квалитет школског система се гради кроз 

стално усавршавање знања и компетенција наставника, мада је наша 

држава, последњих неколико година, због економске кризе улагала 

мање него раније.    

ПН: Колика је партиципација ученика и у чему се огледа партиципација 

ученика у словеначким школама? 

У Словенији, наравно, имамо развијене све стандардне облике 

партиципације ученика у школи како на нивоу одељења као 

заокружене заједнице, тако и у виду школског парламента, што 

омогућава развијање демократског понашања. За ученике је, међутим, 

кључно целокупно искуство које имају у свакодневном боравку у 

школи: да се настава у одељењу одвија тако да се сви осећају 

укљученима, да се правила не мењају из дана у дан да нема 

прихватања самовољних захтева наставника или насилних ученика, да 

наставници и ученици, као и ученици међусобно, комуницирају уз  

поштовање личног интегритета сваког од њих. Поштовање другог је 

основна  цивилизацијска норма. Можемо се неслагати у мишљењу, али 

се то мора исказати уз уважавање онога ко различито мисли. Ученици 

треба да науче како да артикулишу своје аргументе и захтеве како у 

односу према другим ученицима, тако и у односу према наставнику. 

Важно је да ученици буду укључени у рад и то тако да се води рачуна о 

различитостима неопходно је остваривање права, али истовремено и 

инсистирање на дужностима свих. Мислим да је прошле две деценије у 

словеначком образовном систему дошло до великих промена и да је 

школска култура генерално постала демократичнија. Сада се 

појављује нови вид проблема да се подстицање партиципације 

ученика може претворити у попустљивост, која поништава правила и  

води ка одступању школе од основних цивилизацијских норми – до 

чега би могло доћи ако би се, због погрешно схваћене »пријатне 

школе«,  једноставно попустило  насилницима.  

ПН: У књизи сте навели интересантну ствар да највећи утицај 

приликом успостављања ауторитета наставника код детета имају 

родитељи. Можете ли то објаснити? Да ли се слажете са ставом да 

наставници немају ауторитет који су имали некада раније? 

Слажем се с тим, ауторитет наставника у савремено доба више се не 

подразумева. Сматрам да сада, много више него у прошлости, 

ауторитет наставника зависи од тога како ће се он/она поставити, а 

истовремено много више зависи од родитеља. У ауторитарном 

друштву друштвени модели подржавају неспорност ауторитета.  Увек 

је породица, односно родитељи, највише утицала на личност ученика,  

укључујући преузимање модела ауторитета.   

Добро је што у друштву нема неспорног ауторитета, односно да се 

ауторитет мора изграђивати делима. Из те друштвене чињенице 

следи да свима користи -  и родитељима и школи, а нарочито 

ученицима -  да се школа и родитељи узајамно подржавају. Родитељи 

не би требало да урушавају углед наставника и школе, чак и онда када 

се не слажу са неким потезима. Омаловажавање школе и наставника 

ствара на дуг рок проблем самим ученицима. Родитељи и школа 

морају да сарађују, а родитељи  не би требало да оспоравају ауторитет 

наставника. Наравно да је и данас добар наставник онај који привлачи 

снагом своје личности. Тако могу деловати веома различите личности. 

У складу са теоријом Ј. Лакана, у књизи објашњавамо да наставник у 

односу са ученицима мора заузети положај  «субјекта, за кога се 

претпоставља да зна « ... има неколико савремених  педагошких 

теорија које то потврђују. Наставник, без обзира на примењене 

дидактичке приступе, не може да избегне чињеницу да успешност или 

неуспешност организације процеса нставе и учења  зависи од  односа 

између наставника и ученика, и да у односу лежи кључ наставничког 

ауторитета.   

На крају, захваљујем се професору Јанезу Креку што нам је 

одговорима омогућио да «завиримо у словеначку школу «, госпођи 

Аленки Здешар Ћириловић која је одговоре са словеначког превела на 

српски језик, проф. Ани Пешикан која је одговоре пегошки уобличила 

и појаснила и издавачкој кући «Kлио» која ми је омогућила да питања 

буду прослеђена професору и омогућила сусрет са професором у 

њиховој издавачкој кући и овај интервју  за Педагошке новине учине 

екслузивним. 

Јела Станојевић, педагог 

„Кад би сами родитељи били васпитани, 

онда би могла да се рађају васпитана деца“  

ЈОХАН ВОЛФГАНГ, НЕМАЧКИ ПИСАЦ  



 

 

Кроз овај текст приказаћемо позицију педагога у свету рада у прошло-
сти и савременом добу код нас.  

Анализом биографија познатих наших педагога из протекла два века 
закључује се да су педагози имали разнолика запослења, која су углав-
ном била везана за наставу и њено унапређење.   

Педагози су неретко били предавачи у основним, средњим школама, 
професори у Учитељским, Вишим школама. Бавили су се изучавањем и 
проналажењем нових и ефикасних метода поучавања, из чега је следи-
ло да често буду и оснивачи школа са иновативним начинима рада. 
Поједини су се бавили радом у Заводу за слепе, као и Заводу за сиро-
чад, но рад педагога у овим областима је био мање заступљен. Педаго-
зи тадашњег доба оставили су иза себе велики број важних педаго-
шких дела, која чине темеље данашњег схватања о васпитању. Били су 
писци педагошких текстова намењених стручној јавности али и роди-
тељима. Писали су књиге за децу, уређивали су и објављивали часопи-
се, писали уџбенике методике, збирке игара... То указује на велику 
публицистичку ангажованост педагога на овом пољу и потребу да се 
информације размењују. Педагози су често имали улогу секретара, 
школског надзорника и налазили су места у раду Министарства про-
свете, учествујући и истраживајући ефикасност школског система као 
и потреба друштва са циљем обликовања  школске политике.   

У односу на данашње могућности запослења, чини се да је некада пе-
дагог више био усмерен на запослења која се тичу рада у школи, ино-
вације наставе и образовног система, него што је то случај у савреме-
ном добу. Сада педагог има веће могућности рада не само у васпитно-
образовном систему већ и у привреди.  

Професор Филозофског факултета Радован Антонијевић, истиче како 
и у данашње време постоје запослења педагога која се на известан 
начин могу окарактерисати као ''традиционална'', као  што су: школ-
ски педагог, педагог у предшколској установи, педагог који се бави 
радом на конституисању наставних програма и слично. Поред тога, 
информатичко друштво у којем живимо и делујемо ствара услове и за 
неке друге улоге и запослења педагога, која настају на основу потреба 
савременог васпитања и образовања. Једна од таквих улога односи се 
на делатност конституисања различитих програма онлајн образовања, 
педагошког саветовања које се одвија у реалном окружењу и онлајн. 
Односи се и на активности подршке реализације програма образова-
ња, наставе и учења уз употребу савремених информационих техноло-
гија. Овом можемо прикључити и друге активности које значе непо-
средну подршку образовању, настави и учењу које се одвија, поред 
реалног, у такозваном сајбер простору, односно преко Интернета и уз 
употребу информационих технологија. Широк простор ангажовања и 
запошљавања педагога видимо и у области ваншколског васпитања и 
образовања. Односно у оквиру оних облика васпитања, образовања, 
наставе, подучавања, обучавања, учења и слично, који се одвијају кроз 
различите активности различитих актера у систему васпитања и обра-
зовања, који конституишу програме васпитања и образовања изван 
школског система, као факултативне садржаје. И у овој области 
васпитно-образовног рада суштинске компетенције педагога и креа-
тивност могу доћи до пуног изражаја. Поред школа и предшколских 
установа које оснива држава, где педагози уобичајено раде, постоји 
још низ установа, предузећа, удружења у којима се могу запошљавати 
педагози. То су: одељења, департмани и групе за педагогију при фило-
зофским факултетима, сектори других факултета на којима се органи-
зује настава педагогије (Учитељски факултети, други факултети који 
образују наставнике), Научно-истраживачки институти, Центри за 
социјални рад, Центри за бригу и заштиту деце и младих, Домови за 
децу и младе, Саветовалишта за младе, брак и породицу, Саветовалиш-
та за професионалну оријентацију,  Заводи за говорну патологију,  
Дечји и омладински културни центри, Образовне редакције средстава 
масовних комуникација, Војска, Полиција, Органи јединица локалне 
самоуправе који се баве питањима просвете,  Сектори за људске ресур-
се у предузећима, дечји вртићи и школе у приватном власништву, 
невладине организације, као и друга правна лица.  

Маја Млинаревић, педагог 

У оквиру Пројекта који Педагошко друштво Србије реализује у пар-
тнерству са УНИЦЕФ -ом 12.и 13.12.2014. реализован је ТоТ семинар  
“Оснаживање одељенских старешина за успешан рад са родитељима”. 
Семинар је отворила Биљана Радосављевић, председница Педагошког 
друштва Србије, а затим је Тања Ранковић, руководилац програма  
образовања испред УНИЦЕФ-а поздравила све присутне, упознала их 
са пројектима и активностима УНИЦЕФ-а, као и са значајем Пројекта 
сарадње са родитељима. Учесници обуке  били су педагози основних и 
средњих школа из: Суботице, Сомбора, Новог Сада, Ковина, Ченте, По-
жаревца, Крагујевца, Краљева, Ковина, Ваљева, Ниша, Лесковца, Вра-
ња, Кумана, Бујановца и Београда (општина Нови Београд, Сурчин, 
Гроцка, Раковица, Чукарица, Обреновац, Вождовац, Палилула).                                                                  
Циљ семинара је оснаживање педагога за рад са одељенским стареши-
нама на јачању њихових компетенција за квалитетнијом сарадњом са 
родитељима.  Током семинара педагози су упознати са резултатима: 
истраживања, спроведеног са ученицима, родитељима и одељенским 
старешинама и дошли до сазнања о њиховим ставовима о улози и ква-
литету рада одељенских старешина. Кроз рад у групама обухваћене су 
теме :конструктивна  комуникација, асертивност, праћење индивиду-
алног развоја ученика из угла ОС, кроз дискусију и размену искуства 
анализирани су примери добре праксе и развијене нове стратегије за 
успешан рад са родитељима. Део семинара посвећен је раду на Водичу 
за одељенске старешине. Учесници су упознати са садржајем Водича, 
похвалили припремљен материјал и дали сугестије за корекције одре-
ђених делова. Семинар који су водиле: Гордана Чукурановић и Алек-
сандра Калезић Вигњевић протекао је  у радној и изузетно пријатној 
атмосфери. Промоција Водича планирана је за  јануар 2015.   

 Биљана Радосављевић, педагог 
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ПЕДАГОГ НЕКАДА И САД 
 

ПРОЈЕКАТ “КОРАК НАПРЕД У САРАДЊИ 

ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И РОДИТЕЉА”  

семинар  “Оснаживање одељенских старешина за успешан рад са родитељима” 

Часопис „Настава и васпитање“ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

 

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

Продаја путем годишње претплате. Уколико сте заинтере-
совани, јавите се на телефоне Педагошког друштва 011/2687-
749, 011/3067-783 или на имејл drustvo@pedagog.rs 

Цена претплате:  

   3,200.00 за установе 

   2,000.00 за појединце   

   1,700.00 за чланове Педагошког друштва 



 

 

Научни скуп – ХОЛИПРИ 2014. и пројекат ОСТРВА Високе школе стру-

ковних студија за образовање васпитача у Пироту  

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Пироту је 

прошле године, по први пут, организовала научни скуп ХОЛИПРИ 2013 

и покренула иницијативу окупљања стручњака, како истраживача 

тако и практичара, који се баве целовитошћу у васпитању и образова-

њу. Ове године Висока школа наставила je започету мисију и у сарад-

њи са Српском академијом образовања  10. и 11. октобра 2014. године 

организовала je научно-стручни скуп са међународним учешћем под 

називом „Холистички приступ у предшколској педагогији: теорија и 

пракса“. Скуп је реализован под покровитељством Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја и акредитован је од стране Завода 

за унапређивање образовања и васпитања. 

Скуп је отворила др Данијела Видановић, директорка Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача. Она је истакла  да  бави-

ти се холизмом значи стално бити усмерен и континуирано отворен за 

проверене промене. Нагласила је још да је наш школски систем једин-

ствен и да не треба правити разлику међу ступњевима система зарад 

континуитета, целине, односно холистичког приступа у образовању и 

васпитању. Такође, изразила је задовољство што је скуп окупио васпи-

таче, директоре школа, учитеље, педагоге, професоре факултета и 

студенте, јер сви просветни радници увек имају исти циљ, а он је везан 

за оно што је квалитет рада, квалитет организације свих институција 

образовања и васпитања.  

Скуп има идеју да још једном покрене стару тему, тему холистичког 

приступа, која нажалост још увек није заживела у нашој васпитно-

образовној пракси. Окупљени су ту да се питају зашто је то тако, да 

проналазе одговоре и предлажу мере како да се промене имплементи-

рају у васпитно-образовну праксу. 

 Присутнима се обратио и мр Љубиша Антонијевић, помоћник ми-

нистра за предшколско и основношколско образовање. Посебно је 

истакао да је за Министарство и Владу Републике Србије изузетно 

важно што у систему васпитања и образовања постоји једна оваква 

школа – Висока школа за образовање васпитача у Пироту - која успеш-

но ради и на квалитетан начин се бави будућим васпитачима. 

 У име Српске академије образовања присутнима на отварању овог 

скупа обратио се и др Миомир Ивковић. Он се осврнуо на значење тер-

мина холизам у васпитању и образовању, и подсетио на важност друш-

твеног угледа васпитача. 

 Скуп је окупио истраживаче и практичаре не само из целе наше 

земље, већ и из суседних земаља: као што су Македонија, Република 

Српска, Русија и Пољска. На скупу је представљено 26 излагања и 4 

постер-презентације. Неке од области којима су се излагачи бавили 

биле су следеће: мултидисциплинарни приступ у идејама васпитања и 

образовања предшколске деце, савремене тенденције у васпитању 

предшколске деце, положај и улога предшколског васпитања и 

образовања у целовитом систему васпитања и образовања у нашој 

земљи и искуства других земаља, методика предшколског васпитања 

и образовања. 

 Учесници су на округлом столу изнели закључке са скупа и изрази-

ли жељу да се и догодине баве овом темом, прецизирајући да то буде 

тема континуитета и дисконтинуитета у образовању и вапитању. 

Домаћин скупа, Висока школа за васпитаче у Пироту, посебно је уважи-

ла Педагошко друштво Србије, позвавши њене представнике као поча-

сне госте да присутвују скупу. Секретар је пропратила активности ску-

па и поздравила присутне, истакавши да је овај скуп од изузеног зна-

чаја не само на нивоу наше земље, већ и на међународном нивоу. На 

крају је подвукла да би било добро да се ова традиција настави и да 

оваквих скупова буде више. 

Након скупа, препознавши амбиције и успешност рада Високе школе, 

Педагошко друштво предлаже да се дата школа прикључи пројекту 

ОСТРВА – Повезивање важних актера у областима образовања и драме 

у Србији, које Друштво реализује у сарадњи са Базаартом из Београда 

и партнерима из Смедерева, Зрењанина и Ниша. 

Базаарт је у току новембра реализовао радионице у Високој школи у  

Пироту, где су заједно радили професори и студенти у циљу оснажива-

ња будућих васпитача и активне примене драмског метода и образо-

вању и васпитању. 

Педагошком друштву Србије је изузетно важно што је успостављена 

сарадња са Високом школом струковних студија за образовање васпи-

тача у Пироту и што ће кроз наредне пројекте и активности наставити 

у истом смеру, удруженим снагама доприносећи унапређивању 

васпитно-образовне праксе. 

Бојана Урошевић, педагог 
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Научни скуп – ХОЛИПРИ  2014. 

„Човек доказује да је добро васпитан онда 

када то остане у друштву неваспитаних“ 

АНАТОЛ ФРАНС, ФРАНЦУСКИ ПИСАЦ  
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Унапређење педагошке праксе у Србији  увођењем драме у образовну и 
васпитну праксу кроз  сарадњу Педагошког друштва Србије и BAZART-a 

Педагошко друштво Србије је на позив уметничког удружења 
BAZAART из Београда прихватило партнерско учешће у реализацији 
пројекта ОСТРВА који финансира Европска Унија у оквиру IPA 
подршке.  

Партнерство у пројекту Педагошко друштво видело је као допринос 
унапређењу педагошке науке и педагошке праксе иновативним 
поступцима и методама рада које ће омогућити квалитетан развој 
сваког ученика и подстаћи његово успешно функционисање у 
савременом друштву. Драма у образовању сагледана је као један од 
могућих начина осавремењивања наших школа, пре свега у домену 
стављања ученика у активну позицију – од физичког кретања, преко 
успостављене интеракције и добре комуникације, до развоја 
ученичких и наставничких компетенција.  

 Драма у образовању је као педагошки поступак у својој суштини 
интерактивна, мисаона, стваралачка, нестишљива, непредвидива, 
емотивно обојена и холистички значајна за сваког учесника. Процеси 
покренути драмом представљају аутоинерцију за комплетан 
дугорочни развој деце и младих, као и наставника који кроз активност 
напуштају сувопарне предавачко-испитивачке методе.  

 Чланови Педагошког друштва активно су се укључили у реализацију 
пројекта, учествујући прво у обукама и радионицама, са жељом да што 
више сазнају и науче о могућностима и значају примене креативне 
драме у наставном и ваннаставном раду, да је сами проживе и 
упознају, како би је препоручили наставницима и укључили у 
сопствену праксу у вртићима и школама, са децом, ученицима и 
колегама. 

Главна активност Педагошког друштва током даљег рада на пројекту, 
било је истраживање које је реализовано под називом: „Драма у 
образовању – потребе наставника за образовањем и оснаживањем за 
примену драме у образовно-васпитном раду у нашим школама“. 
Истраживање је обухватило 300 испитаника – васпитача и наставника 
основних и средњих школа различитих наставних предмета. 
Истраживање су спровели педагози, чланови ПДС анкетом која је 
посебно конструисана за потребе овог истраживања.  

 Добијени подаци указују да је нешто мање од половине 
анкетираних наставника упознато са карактеристикама и 
могућностима примене драме у образовању, али да је скоро 90% 
заинтересовано да прође обуку и користи овај педагошки поступак за 
унапређивање сопствене педагошке праксе.  

 Подаци су презентовани на трибини-радионици коју је срединовм 
новембра BAZAART организовао у Установи културе  „Пароброд“ у 
Београду. Стручни сарадници педагози и психолози Републичке 
секције сазнаће више о драми у образовању и подацима из 
истраживања на састанку у фебруару 2015. године.    

Захваљујући доброј сарадњи ПДС и BAZAART-a, педагози и наставници 
Браничевског и Подунавског округа били су у прилици да учествују у 
шестодневној обуци за примену драме у образовању, посебно 
дизајнираној за развој интеркултуралне осетљивости у школској 
средини. Обука ће почетком другог полугодишта бити настављена 
сваладавањем вештина за драмски рад.  

Пројекат ОСТРВА финансира Европска Унија кроз програм „Подршка 
цивилном друштву“. Пројекат се суфинансира из буџета Републике 
Србије – Канцеларија за сарадњу са цивилном друштвом, 
Министарство културе и информисања и Министарство омладине и 
спорта.  

Живкица Ђорђевић, специјалиста школске педагогије  

 

 

 

Педагошко друштво Србије и Дечји 
културни центар имају континуирању 
сарадњу, јер циљеви којима промовишу 
и подржавају развој деце и омладине су 
у центру рада обе организације. 

Ове године Педагошко друштво је под 
покровитељством Министарства вера 
имало идеју да унапреди квалитет 
манифестације Радост Европе ,радећи са 
родитељима деце, која су домаћини својим вршњацима из Европе. 

 „Радост Европе“ је манифестација усмерена на развијање верске 
толеранције ,јер се истовремено сусрећу групе свих верских заједница 
заступљених у Европи, чиме се од најранијег доба деца уче 
поштовању, толеранцији и мултикултуралности. Четрдесет пети 
Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе“ одржан је у 
Београду од 2. до 5. октобра 2014. године под покровитељством 
Секретаријата за културу Градске управе града Београда у 
организацији Дечјег културног центра Београд. 

Деца из 17 београдских основних школа угостила су у својим 
домовима вршњаке из 19 европских земаља, који су се  током 4 дана 
трајања манифестације представила кроз плес, музику, драму и 
ликовно стваралаштво. 

Обележавање 25 година од потписивања Конвенције УН о правима 
детета био је повод да се за тему овогодишњег сусрета деце Европе 
„Радост Европе” изаберу стихови познатог српског писца за децу 
Љубивоја Ршумовића из књиге „Буквар дечјих права'':  

‘’Биће правде на свету 
И знања и лепоте 

Деца ће спасити планету 
Од мржње и простоте.’’ 

Програмски сегменти манифестације  су били: карневал-свечани 
дефиле и отварање манифестације, Изложба 16. Међународног 
ликовног конкурса „Радост Европе“, три концерта „Сусрети 
пријатељства“, Свечани пријем у Палати Србије, Спортско-
рекреативни дан на Ади Циганлији и Гала концерт у Сава центру. 

Дечји културни центар Београд је желео да унапреди и побољша рад 
са школама, односно домаћинима, породицама деце, које прихватају 
вршњаке.  

Један од најзначајнијих стубова манифестације су београдске 
породице, које широм отварају своје домове и примају децу из целе 
Европе. С обзиром да је унапређење сарадње породице и школе важан 
предуслов успешне реализације манифестације Радост Европе, 
изабран је и у договору са Педагошким друштвом Србије семинар 
„Професионализација одељењских старешина у сарадњи са 
родитељима“. 

Семинар је био намењен координаторима школа, које су у пројекту 
Радост Европе. Педагошко друштво  је акредитовало овај семинар код 
Завода за унапређење образовања и васпитања под редним бројем 
158. Семинар је одржан 29. и 30. августа. Водитељи семинара били су: 
Маја Врачар и др Слађана Анђелковић. 

Општи циљ семинара је био подизање компетенције одељењских 
старешина за сарадњу са родитељима. 

Специфични циљеви семинара били су : 

Упознавање циљне групе семинара са основним правилима и 
стратегијама успешне комуникације на релацији одељењски 
старешина– ученик–родитељ;  

- Обука одељењских старешина за примену нових облика и садржаја 
рада и овладавање радионичарским начином рада и другим 
савременим методологијама, кроз облике сарадње са родитељима;  

- Сензибилизација одељењских старешина за рад са родитељима на 
пољу превентивне ,који ће се директно одразити и на положај ученика 
у школи примена тих правила и стратегија у мотивисању и 
припремању родитеља и ученика да буду домаћини Радости Европе 

На крају семинара координатори су навели да су задовољни 
семинаром и да им је помогао у јачању компетенције за сарадњу са 
родитељима.  

Школе домаћини Радости Европе су веома заинтересоване да се 
овакав вид сарадње настави и следеће године. 

Весна Крњаић Митровић, Стручни сарадник ДКЦ-а 

УВОЂЕЊЕ ДРАМЕ У ОБРАЗОВАЊЕ Сарадња Дечјег културног центра  
и Педагошког друштва Србије 



 

 

Осврт на рад Републичке секције стручних сарадника у школској 
2013/2014 године 

Током протекле школске године у простору Прве економске школе 
сваког другог уторка у месецу са почетком у 12h одржава се стручни 
скуп Републичка секција  стручних сарадника основних и средњих 
школа. Републичку секцију воде и моделују сусрете: Бранка Достанић, 
психолошкиња и Невенка Крагуљац, самостална педагошка саветница. 
Циљ секције је да стручни сарадници основних и средњих школа  
размене своја искуства, да се информишу о актуелним дешавањима 
везаним за сва поља рада стручних сарадника, праћење стручне лите-
ратуре, актуелности на пољу истраживања, свакако и стручно усавр-
шавање. 

Информисање о скупу, као и презентације са секције могу се наћи на 
сајту педагошког друштва Србије и Друштва психолога. Сусрету Репу-
бличке секције присуствује од 50-110 стручних сарадника. Теме су 
врло разноврсне. 

У протеклој школској години на скуповима Републичке секције госто-
вали су са темама:  

 „Новине у Закону“, Наташа Ћирић, правник;  

 "Креативност у интеракцији", Др Бојана Шкорц 

 "Активности и нови пројекти Јединице за превенцију насиља", 
Мира Тркуља, Завод за унапређивање образовања и васпитања  

 Родна равноправност, Центар за студије рода, Факултет политич-
ких наука-представници центра за студије рода 

 Представљање књиге "Педагошко образовање родитеља", Љиља-
на Сапунџић, педагог  ОШ „Илија Гарашанин“ 

 Представљање Института за педагогију и андрагогију 

 "Ментални поремећај код деце и адолесцената",  Др Мирослав 
Павловић, Завод за унапређивање обрзовања и васпитања 

 "Портфолио", Др Мирослав Павловић, Завод  за унапређивање 
образовања и васпитања 

 "О водичу израде портфолија", Славица Чарапић, педагог  
Електротехничка школа "Стари град" 

 "О осипању ученика", Жаклина Веселиновић, Центар за образов-
не политике 

 „Израда плана индивидуализације за ученике изузетних спосо-
бности- презентација и практичан рад“,  Др Ана Алтрас Димитри-
јевић, Филозофски факултет Београд и Сања Татић Јаневски, За-
вод за унапређивање образовања и васпитања.  

 Репродуктивно здравље и сексуално васпитање  

 Душица Попадић и Љиљана Богавац, Инцест траума центар; А-
лександра Димитријевић, координатор и Миња Ненадов, реали-
затор пројекта ,,Здравствено васпитање о репродуктивном здрав-
љу“; Виолета Бабић, аутор књиге ,,Књига за девојке и њихове 
момке“, Креативни центар Београд. 

 Завршни испит  на крају основношколског образовања и васпита-
ња 

 Саветници – координатори Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања Драгана Станојевић, Јована Петровић, 
Ивана Николић 

 Примери добре праксе 

 Водич за одељенске старешине, Јела Станојевић , педагог,  Срђан 
Станковић, помоћник дир. маш. инж. 

 Школска / вршњачка медијација у ОШ „Ђура Даничић“,  Драгана 
Спасојевић педагог, педагошки саветник  

 Мишљење ученика о наставницима у ОШ ,, Филип Филиповић“, 
Невена Марковић мастер педагог. приправница 

 Практични примери програма позитивног понашања, Тамара 
Ђорђевић, психолог. и Ирена Мучибабић педагог 

Учесници републичке секције, стручни сарадници основних и средњих 

школа, исказали су задовољство избором тема и стручњака који су 
били уводничари. Као изузетан квалитет рада секције истакнута је 
актуелност  тема, конструктивне размене, активности које су практич-
не за даљи рад и примену у пракси. На завршном састанку пружена је 
прилика стручним сарадницима да изнесу своје примере добре праксе. 
То је уједно била и прилика да учимо једни од  других и размењујемо 
своја искуства. 

 И ове школске године настављамо са истим ентузијазмом и позивамо 
стручне сараднике да се укључе у рад и активности републичке секци-
је. 

Невенка Крагуљац, педагог, самостални педагошки саветник 

 

 

Педагошко друштво је наставило традицију организовања и реализа-
ције бесплатних семинара и ове школске године. Тако је организован 
семинар за Подружницу педагога  пчињског округа. Ову подружницу 
чине педагози основних и средњих школа из: Врања, Бујановца, Влади-
чиног Хана, Трговишта, Прешева, Сурдулице, Врањске бање.  

На иницијативу чланова подружнице изабран је семинар „Како унапре-
дити процес самоевалуације у настави“ бр. 467, К3, Компeтенције за 
подршку развоју личности ученика и приоритетна област 1 - јачање 
професионалних капацитета запослених, нарочито у области инова-
тивних метода наставе и управљања одељењем. Циљ семинара је  уна-
пређивање компетенција ученика и наставника за самоевалуацију у 
наставном процесу. Специфични циљеви семинара су усмерени на 
стицање знања и вештина о самоевалуацији у наставном процесу, обу-
чавање наставника за планирање  процеса самоевалуације у настави, 
оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге  ученика у 
процесу самоевалуције, као и уочавање одговорности ученика и 
наставника у наставном процесу. Семинар је реализован 
02.11.2014.године у ОШ ''Бранко Радичевић'', у Врању и био је наме-
њен педагозима и наставницима. Учешће је узело 22 педагога из 
пчињског округа и једна наставница. Организатор семинара је била 
Сузана Антић, председник  Подружнице пчињског округа. Тема је по-
будила интересовање присутних  и активан рад на семинару, као и 
планирање и примену самоевалуације у наставном процесу.  

Унапређење школе је цикличан процес разматрања, проверавања, пла-
нирања, мењања и поновног проверавања. У овом процесу педагози 
имају значајну улогу у доприносу смањењу разлике између очекиване 
праксе и постојеће праксе у школи. Да би могли успешно да подстакну 
ученика на самопроцену и сами наставници и педагози морају активно 
да преиспитују квалитет властитог рада како би га изнова унапређи-
вали. 

Маја Врачар, педагог 
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Програм “Филозофија за децу” је значајан за образовање јер је фокуси-
ран на мишљење. Методика на којој се заснива овај програм примен-
љива је у раду с децом различитог узраста и различитих способности. 
Од посебног значаја је могућност да се програм примени у свим 
наставним предметима.  

О овом програму, настави филозофије и значају филозофије разговара-
ли смо са Милошем Јеремићем, професором филозофије, који приме-
њује програм и који је држао радионице у летњој школи Педагошког 
друштва Србије. 

Милош Јеремић је професор филозофије у Пожаревачкој гимназији где 
ради од 1998. године. Методиком наставе филозофије почео је да се 
бави 2008. године. Као професор Пожаревачке гимназије због недо-
статка приручника, у области методике наставе филозофије, обратио 
се Унеску. Тада је ступио у контакт с професором Оскаром Бренифјеом 
и започео рад на програму „Филозофија за децу”. Један је од првих, 
који је у Србији започео рад на овом драгоценом и интересантном про-
граму за децу. Између осталог, учествовао је у креирању Унескове пре-
поруке за наставу филозофије.  

ПН: Бавите се методиком наставе филозофије и пратите с великим 
ентузијазмом иновације и савремена достигнућа у области образовања. 
Тако сте овог лета похађали “Песталоци летњу школу“ – програм Савета 
Европе. Који су основни принципи и активности овог програма усавр-
шавања наставника и стручних сарадника? Реците нам нешто више о 
“Песталоци програму” који сте похађали током овог лета?  

-Песталоци програм (Pestalozzi Programme) обуке сам чежњиво гледао 
годинама, али никако нисам конкурисао да учествујем у некој од обу-
ка. За летњу школу сам пријаву попунио без много оптимизма. Не без 
разлога - ове године се пријавило преко шесто кандидата, а изабрано 
је педесет шесторо. Зато је, вероватно, јасно моје одушевљење када 
сам добио позив да учествујем у раду Школе. Тема је била 
„Промовисање партиципације“ са циљем унапређења компетенција 
наставника за укључивање ученика и колега у процес одлучивања и 
креирања друштвене заједнице.  “Pestalozzi” је програм обуке 
наставника и стручних сарадника у организацији Савета Европе. На-
зив је добио по швајцарском педагогу Јохану Хајнриху Песталоцију 
који је своју филозофију васпитања засновао на холистичком принци-
пу, сматрајући да јe код сваког ученика неопходно развијати емоције, 
вештине и сазнање. Песталоцијево име употребљено је зато што најбо-
ље илуструје оријентацију овог програма.  

Управо овај холистички приступ омогућио ми је да сагледам серију 
нових аспеката образовања на које до сада нисам обраћао пажњу. У 
фокусу мог интересовања била је когнитивна страна образовања, да-
нас се трудим око емотивних и социјалних компоненти. Ученицима то 
изгледа прија и драго ми је због тога.  

Школа је организована у Академији Бад Вилдбад на Шварцвалду од 
28.јуна до 10. јула. Академија је замишљена као центар за обуку 
наставника, има велики број вежбаоница, сала, ресторан, неколико 
тераса са погледом на Шварцвалд, рачунаре, бежични интернет, 
библиотеке и собе за спавање. Све је обезбеђено за креативан, удобан 
и ефикасан рад, а организатори су се потрудили да ово и искористе. 
Рад је почињао свакога јутра у осам сати информацијама 
(Housekeeping), настављао се кратком варијантом ТЕД говора (зову га 
Soapbox Talk, искористио сам га да представим свој уџбеник) после 
чега су почињале радионице које су трајале све до шест сати поподне. 
Наравно, ни тада рад није био готов – следило је обнављање и евалуа-
ција у базним групама, иновативном методу коперативног учења 
(који, ако све буде у реду, моји ученици већ почињу да доживљавају 
ове школске године). Све је трајало до седам увече, када смо последње 
атоме снаге користили да одемо на вечеру. Кратке паузе и вечерњи 
сати углавном су служили да се продискутује о праксама, објави неки 
текст на интерном блогу или влогу или организује дебата. Поред 
интерне мреже школа је праћена и на Фејсбуку и Твитеру 
(#sumsch2014).  

 

 

 

 

Читава атмосфера школе је била изразито подстицајна, а окружење 
безбедно, те нисмо оклевали да отворено говоримо о свом раду са 
свим позитивним и негативним резултатима. Последњег дана ситуа-
ција је била помало комична, зато што су сви били тужни због растан-
ка, као деца у школама у природи. Верујем да је већина пожелела да 
настави сарадњу.  

ПН: Циљ програма „Филозофија за децу“ је подстицање метакогнитив-
них способности код деце и младих , али и развијање самопоуздања. 
Какво је Ваше искуство у вођењу радионица у оквиру „Филозофије за 
децу”?  

-Развијање метакогнције је највиши могући домет филозофије с де-
цом. Иначе, ову методу практиканти користе често само за развој кри-
тичког мишљења, социјалних вештина, као и вештине читања, писања, 
слушања и говора. Варијанта коју користим базирана је на методи 
Оскара Бренифјеа где је метакогниција основа за све остале исходе. 
Лично, сматрам да је филозофија с децом, ако се правилно употреби, 
заправо холистички приступ у образовању. Није то само подстицање 
когнитивних способности и трансверзалних компетенција, у питању је 
рад на целовитом усмеравању и образовању бића учесника радионице 
– детета, наставника или било кога другог. Штавише, наставник прак-
тикант који води радионицу базирану на филозофској пракси ради и 
на себи, никада не излази исти из радионице.  

Филозофија са децом је увек изазов и авантура. Постоје, наравно, тип-
ске ситуације које ће се понављати без обзира на године учесника 
(основци, средњошколци, наставници) или на то да ли радим у Србији, 
Хрватској, Шпанији, Русији, Турскoj или Ирану. С друге стране, никада 
не знам шта би могло да се догоди, а то је оно што ми се највише свиђа 
– стална динамика и увек нови изазови.  

 ПН: Написали сте уџбеник филозофије за четврти разред гимназије и 
средњих стручних школа и хрестоматију филозофских текстова. У овом 
уџбенику се први пут прави веза са источњачком и арапском филозофи-
јом. Посебно су изложени основни појмови из логике како би ученици 
повезали ново градиво са претходним знањем из трећег разреда. О чему 
сте посебно водили рачуна приликом писања уџбеника и хрестоматије 
и шта Вам је ту био приоритет?  

-Хтео сам да направим уџбеник који ће ученици волети да читају. Зато 
сам филозофију приказао тамо где има највише смисла и где је одувек 
била у својој пуној снази – у свакодневом животу ученика. Највећи број 
средњошколаца неће студирати филозофију, али је свакоме на овом 
свету филозофија неопходна, чак и када то не зна или не жели да приз-
на. Зато у истој књизи фигурирају Платон, Умберто Еко, Хегел, Маркс, 
Вуди Ален, Терминатор, Матрикс, Витгенштајн, Фејсбук, Ниче итд. 
Уосталом, они и спадају скупа, не само на основу трансдисциплинар-
ног капацитета филозофије, већ и чињенички. Уосталом, погледајте 
шта ради Славој Жижек! Он је популаран управо због тога што његова 
филозофија живи и не крије се у Кафкином “Замку”.  

Уџбеник је заснован на педагошком конструктивизму, зато свака лек-
ција започиње питањима за «слободну вожњу» кроз филозофију, одно-
сно за самостално промишљање проблема. Ово омогућава ученику да 
значајна филозофска учења суочава и повезује са својим претходним 
менталним шемама. После прочитаног текста који је на различите 
начине повезан са свакодневним искуством ученика следе питања за 
унапређивање разумевања и повлачење у зону наредног развоја. Идеја 
је да ученик или ученица после проучене лекције имајући у свести 
нова сазнања, на основу анализе и вредновања самостално креира 
своје идеје које ће постати део његовог, односно њеног живота.  

ПН: Повезаност педагогије с филозофијом проистиче из саме природе 
васпитања. Kроз историју педагогије видимо да се свака педагошка кон-
цепција налазила пред филозофским питањима. Како антиципирате 
будућност филозофије и педагогије? Да ли је развој критичког мишља-
ња деце и младих област која ће бити приоритет ових занимања?  

-Немам много храбрости да говорим о стварима које ће се тек догоди-
ти због непредвидљивости догађаја у друштвеној сфери. Да сам ово 
питање добио пре десетак година тврдио бих да је педагогија кренула 
путем сцијентизма и редукционизма, те да за филозофију нема много 
места. У међувремену се догодило нешто сасвим супротно, филозофија 
се појавила не као један наставни предмет, већ као најефикаснији мо-
дел развоја критичког мишљења код деце. Како данас стоје ствари, 
педагогија све лакше прихвата филозофске садржаје, а мени се чини 
да филозофија има значај само кроз филозофску праксу, пре свега 
васпитну, педагошку или андрагошку. Овога су свесни и аутори који су 
ближи академској филозофији него филозофској пракси, као што су 
Бадију или Слотердијк. Има разлога за оптимизам када су у питању 
филозофија и педагогија, које ја и не раздвајам. Ипак, не треба забора-
вити да у школама поново имамо верску наставу што је антицивилиза-
цијски чин.  

Мислим да се веза педагогије и филозофије на завршава само на кри-
тичком мишљењу, нити искључиво на областима везаним за когни-
тивни развој. Наравно, време за ширу примену критичког мишљења у 
настави је дошло, али ми се чини да ће се ускоро педагогија и филозо-
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ФИЛОЗОФИЈА ЗА ДЕЦУ 

„Нека ти очеве лудорије буду опомена, а не 

изговор за твоје“ 

ЏОРЏ БЕРНАРД ШО  



фија наћи на заједничком задатку везаном за развој емоција. Студија 
Марте Нусбаум „Преокрет мишљења: интелигенција емоција“ недво-
смислено и аргументовано говори о томе.  

 ПН: Бројна педагошка питања су тесно везана с питањима етике која је 
управо филозофска дисциплина. Данас, када je потребно јачати васпит-
ну функцију школе, етичка питања добијају приоритет. На који начин 
филозофија може да помогне савременом детету, али и савременом 
наставнику у решавању проблема у школи и свакодневном животу? Да 
ли је потребно више неговати дијалог између ученика и наставника?  

-Апсолутно! Едукација је најефикаснија као интеракција, а васпитање 
има смисла само кроз дијалог и практично деловање ученика и 
наставника. Данас се исувише често заборавља васпитна функција 
школе, заборавља се да наставник има дужност да подстакне форми-
рање ставова ученика. Уосталом, тек по формирању ставова можемо 
да говоримо о компетенцијама. Немам идеју како се могу формирати 
ставови другачије него слободним дијалогом ученика и наставника. 
Кантова етика недвосмислено говори о томе да је став заснован на 
слободној одлуци о личној одговорности и дужности.  

У последње време нам пробијају мозак говорећи о разумевању и при-
мени, а то су само просечни нивои знања. Шта је са вишим когнитив-
ним нивоима као што су вредновање и стварање, шта је са вештинама 
и ставовима? Школа може и мора да уради много више него што ради, 
наставник и стручни сарадник имају кључну и одлучујућу улогу у 
друштву. Задатак школе је промена света, ни више ни мање од тога. 
        

Сања Југовић, педагог 

 

 

 

 

 

Подружница педагога Пчињског округа је у циљу анализе постигнућа 

успеха ученика  у основим и средњим школама  истраживала одржи-

вост успеха из основне у средњу школу. То истраживање је рађено са 

осмацима генерација  2011/12.год. Они су 2012./13. године заврши-

ли  први разред средње школе и кроз истраживање се дошло до подат-

ка колико је успех ученика  задржан или промењен. Ово је примарни 

циљ истраживања а секундарни је да се добијени резултати искористе 

да би се испитало да ли има  осипања ученика у средњим школама, да 

ли је  оцењивање  објективно, да ли је основно знање ученика добра 

основа за даље школовање,  и др. Уосталом резултати истраживања 

пружају  широке могућности за даља истраживања по школама и 

општинама,  јер се  добијени подаци могу искористити за сваку школу 

посебно. На овом исцрпном раду  радио је Истраживачки тим Подруж-

нице,  а презентовани су резултати на радном састанку 

у  октобру  месецу. Том приликом су  Слађана Петковић и Радица Алек-

сандрић,  опсежно  кроз презентацију,  изложиле добијене резултате. 

Након тога се развила позитивна дискусија   о добијеним резултатима 

о   узроцима истих и о начину њиховог побољшања. Узорак на којем 

се  рађено истраживање је 75% свршених основаца наведене генера-

ције из: Врања, Бујановца, Трговишта, Сурдулице и Владичиног Хана. 

На прикупљању података радили су сви чланови Подружнице. Поједи-

ности се могу наћи на сајту Подружнице www.podruznicaped.in.rs   

 Даљи планови су да се добијени резултати  сто сврсисходније искори-

сте за побољшање успеха ученика у средњим школама. 

Иначе, Подружница је почетком новембра имала једнодневни семинар 

у Врању, на тему Самоевалуација у настави . Водитељи су биле Маја 

Врачар и Бранкица Грмуша, а у плану је и округли сто на тему Инклу-

зија. 

Позивамо Вас још једном да посетите наш сајт. 

 

Председник Подружнице, Сузана Антић 
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„Велика грешка васпитача јесте то што се никада 

довољно не сећају да су  и сами били деца“  

ЖАК ДЕ ЛАКРЕТЕЛ, ФРАНЦУСКИ ПИСАЦ  

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.) 
http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_propisi_dokumenti.html 

 

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

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

 

Стандарди квалитета рада образовно васпитних установа 

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

 

Сугестије у вези са самовредновањем 

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

 

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја 

http://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: 

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

 

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

http://katalog2015.zuov.rs/ 

 

Предлог образаца за унапређивање вођења документације 

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

 

Приручник за инклузивни развој школе 

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

 

Борба против свих видова дискриминације у образовном систему 

Србије: „И родитељи се питају” 

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

-j 

ОДРЖИВОСТ УСПЕХА УЧЕНИКА 
ПЧИЊСКОГ ОКРУГА НА                               

ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 



На републичкој секцији стручних сарадника, одржаној 10.06.2014. го-
дине, под тачком 1. Примери добре праксе, била су приказана четири 
примера, која су представљали праву педагошку  ризницу.   

У наставку је дат преглед излагања, а сваки од њих може наћи место у 
свакој школи. 

Као први  пример добре праксе било је изложено презентовање реали-
зованог семинара ''Школска / вршњачка медијација''.   

 

''Школска/вршњачка медијација'' 

Пример добре праксе на републичкој секцији стручних сарадника је 
запажено излагање педагога Драгане Спасојевић, педагошког саветни-
ка, која је у својој школи ОШ „ Ђура Даничић“ са  ученицима 5. и 6. раз-
реда  у периоду од 18. до 21.11.2013. године одржала обуку семинара 
''Школска / вршњачка медијација''. 

Након добијене сагласности директора, Наставничког већа, Школског 
одбора, родитеља и ученика, педагог Драгана Спасојевић је са 
ученицима 5. и 6. разреда  одржала четвородневни семинар који има 
12 радионица. 

Поштујући организацију и реализацију часова редовне наставе, дого-
ворен је адекватан модел реализације семинара за ученике. 

Током четири дана семинара бавили су се врло интересантним 
темама: (не) слушањем, ненасилном комуникацијом, сарадњом, бесом, 
сукобима, различитим начинима виђења ствари, корацима у 
медијацији, гледали су филм о медијацији, сумирали, славили и 
саветовали се. Циљеви, садржаји и активности били су прилагођени 
узрасним карактеристикама ученика и принципима радионичког 
рада. Ученици су имали прилику да на интерактиван начин сазнају и 
размењују искуства и знања, да кроз игровни контекст слободно 
изражавају своје потребе и емоције. 

Медијација је начин решавања конфликата и превазилажења 
неспоразума у коме се трећа, неутрална страна појављује у улози 
медијатора, посредника између сукобљених страна.  

Колегиница истиче да су ученици били активни, вредни, опуштени, 
мотивисани и да су са пажњом пратили, уживали  и учествовали у 
радионичком раду. Трудили су се и успешно савладали предвиђене 
садржаје. 

Колико је ученицима пријала обука, колико им је користило знање и 
дружење на обуци најбоље потврђују констатације добијене кроз 
евалуацију семинара. Своје утиске ученици су изразили на следећи 
начин: допао ми се модел ненасилне комуникације; супер су кораци за 
медијацију; то што су сви научили како друге да слушају и како да не 
упадају другоме у реч; све ми је било корисно и потребно да знам као 
снажење да постанем медијатор; цео семинар је користан; допало ми 
се што смо за сваку радионицу добијали материјал за рад; све што сам 
научила је супер и то што ћу сада моћи да помогнем другима; стална 

подршка педагога, другара – 
медијатора; сва знања која 
смо стекли су непроцењива; 
научио сам да се 
контролишем, да се смирим, 
да активно и са пажњом 
слушам; да слушамо једни 
друге; јако ми се допао 
филм о медијацији.  

Своје вештине ученици су 
презентовали на Настав-
ничком већу, а за своје вршњаке урадили су и радио емисију. 

Након обуке на семинару ученици су формирали Медијаторски кутак 
где два пута недељно дежурају, разговарају и пружају подршку учени-
цима, који су имали сукоб или желе да своја размишљања поделе са 
својим вршњацима. 

Педагог је групу ученика – медијатора укључила у вршњачки тим 
Инцест траума центра за борбу против сексуалног насиља.  

Након излагања и приказаних евалуационих коментара и констатаци-
ја могли смо закључити да је циљ програма - оспособљавање младих за 
примену модела посредовања/медијације у ненасилном решавању 
сукоба, кроз реализацију семинара био остварен. 

 

 

 

 

 

 

 

У ругом  
примеру добре праксе дати су резултати  истраживања „Мишљење 
ученика о наставницима“. 

„Мишљење ученика о наставницима“ 

Резултате истраживања на тему „Мишљење ученика о наставницима“  
у ОШ „Филип Филиповић“ представила 
нам је колегиница Невена Марковић, 
мастер педагог, која је у сарадњи са мен-
торком, самосталном педагошком савет-
ницом Невенком Крагуљац, обавила ово 
истраживање. Истраживањем су обухваће-
ни ученици свих одељења од V до VIII раз-
реда. Као основни инструмент у истражи-
вању коришћена је модификована анкета 
из приручника „Инструменти за рад педа-
гога“, аутора проофесора Недељка Трнав-
ца.                             

Анкета је садржала 8 питања са понуђеним 
одговорима.  Питања из анкетног листа за 
ученике гласила су:  Од предложених осо-
бина одабери ону коју највише цениш код 
својих наставника?; Који проблеми учени-
ка посебно заокупљују наставника?; Шта, 
према твом мишљењу, утиче на стварање позитивног става у односу 
наставник-ученик?; Који је најчешћи узрок неразумевања између 
наставника и ученика?; Од чега зависи дисциплинарност ученика на 
наставном часу?;  Шта осећаш према свом наставнику?; Твој омиљени 
наставник је... 

Према одговорима ученика на питање које особине највише цене код 
својих наставника и факора, који утичу  на стварање позитивног става 
у односу наставник-ученик, дошло се до закључка да ученици најпре 
примећују људске, а затим и стручне особине наставника. 

Према мишљењу ученика наставници највише обраћају пажњу на  
дисциплину и изостанке ученика; успех у учењу; будућност ученика 
као и на личне проблеме ученика.  
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''Искуство и вештине које смо стекли на семинару о 
медијацији, памтићу цео живот. Радујем се што ћу 
радити у медијаторском тиму и тако наставити овај 
семинар.'' 

Вршњачки медијатор 

ОШ ''Ћура Даничић'' 

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

ПЕДАГОГА  



Факторе који утичу на повећање задовољства и пријатне атмосфере на 
наставном часу ученици су распоредили по следећем реду: занимљи-
вост наставног градива; духовитост наставника; похвале и охрабрива-
ње ученика од стране наставника; квалитет односа наставника према 
ученицима; јасно, прегледно и занимљиво излагање наставника; ува-
жавање мишљења ученика. Међутим, са друге стране као највеће узро-
ке неразумевања између наставника и ученика ученици су наводили: 
пркосан став ученика према наставнику; став наставника да он мора 
бити увек у праву; неспособност наставника да разуме ученика али и  
разлику у годинама.  

Анализом резултата анкетног листа дошли су до податка да ученици 
(убедљива већина) према својим наставницима имају поштовања, у 
мањем проценту дивљење, страхопоштовање, равнодушност, а мали 
проценат ученика  изјавио је да према наставницима осећа страх, ан-
типатију, мржњу и презир. 

Према мишљењу ученика дисциплина на часу највише зависи од кућ-
ног васпитања, занимљивости наставног градива и строгости настав-
ника, док се  мањи број анкетираних ученика определио за одговор 
способност наставника и начин излагања наставника.   

Приказ рада и резултати истраживања били су обојени ентузијазмом 
младе колегинице Невене Марковић  и врсним искуством педагошке 
саветнице Невенке Крагуљац.  

 

Програм позитивног понашања 

Колегинице, педагог Ирена Мучибабић и психолог Тамара Ђорђевић, 
из ОШ „ 22.октобар“ представиле су  Програм позитивног понашања, 
који  већ пуне три школске године спроводе у својој школи. Програм је 
осмишљен у циљу превенције насиља и јачања компетенција ученика 
кроз васпитно деловање, а главна одлика Програма је та да се и 
најмањи уочени напредак у понашању награђује на неуобичајен 
начин. За успешност овог програма важна је добра сарадња педагога, 
психолога, колектива и родитеља.  

Програм има више васпитних модела који се 
примењују у зависности од ситуације до 
ситуације 

Колегинице су осмислиле и сликовито, 
динамично представиле неколико модела 
Програма позитивног понашања, са 
дефинисаним планом активности за свако 
васпитно деловање, односно за превазилажње 
уоченог неприхватљивог понашања. Оно што је 
важно у комуникацији са дететом, али и родите-
љима је указивање на одговорност за одређено 
понашање које није примерено, а које се може 
анулирати кроз одређене активности/кораке за 
одређено време. 

1.Наградни картон добија ученик кији је више 
пута (5-6 пута) ометао наставне часове због чега 
му је изречена васпитна мера или опомена. 
Понашање ученика на часовима бележи се у 
васпитну свеску одељења, па су оваквим 
позитивним деловањем јасно разграничили 
оцењивање из наставних предмета од 
оцењивања валадања ученика.  

План активности: У наредних месец дана ученик 
мора показати пристојно понашање на часовима 
на којима се понашао неприхватљиво, што ће 
наставници потврдити својим потписима на 
картону, који ученик носи са собом. Сем овога 
мора по два пута (или више) бити од помоћи 
наставницима на часовима или одморима 
(подела тестова, вежбанки, помоћ у изради не-
ког материјала...). 

2. Уговор о међусобном уважавању примењује се 
код млађих ученика у случајевима када се 
појављују у краћем или дужем временском 
размаку исте или сличне конфликтне ситуације. 

План активности: кроз саветодавни рад ученици 

се оснажују за међусобно уважавање и поштовање друге стране. 
Ученици потписују уговор о међусобном уважавању, који их обавезује 
на уважавање личности особе са којом су имали конфликт. Важно је 

чешће их подсећати на потписани уговор и обавезе, које су проистекле 
из потписаног уговора..   

3. Појачан васпитни рад кроз примену награде и казне у циљу 
превазилажења неприватљивог понашања.  

Због етикетирања друга из разреда ученику је изречена опомена: 

План активности: Кроз конструктиван разговор са одељењским старе-
шином, ученик има задатак да направи пано где ће навести понашања 
која нису примерена. Пано ће презентовати на часу одељењског старе-
шине указујући  на етикетирање као лоше понашање. За ову актив-
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______________________/__          НАГРАДНИ КАРТОН 

Важи од  _________- __________. 

                                                 Ученик попрaвља оцену из владања на _____________ 

(  ) на предлог одељенског старешине ___________________. 

Наставни  

предмет 

Наставни  

предмет 

Наставни  

предмет 

Наставни  

предмет 

Наставни  

предмет 

Наставни  

предмет 

Подршка 
наставници-

ма 

              

              

              

              

              

              

              

Мишљење разредног старешине о испуњености постављених критеријума: 

  

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА                                                                         НАГРАДНИ КАРТОН 

Ученик обавезно, непосредно после часа, добија својеручни потпис наставника (у одго-
варајућој рубрици) уколико задовољи правила о пристојном владању на часу (то се не 
односи на учениково знање на часу). 

Ученик прихвата одлуку наставника о не/давању потписа без убеђивања или контра-
аргументовања. 

Када ученик прикупи одговарајући број потписа добија могућност за поправку или задр-
жавање актуелне оцене из владања! 

Ученик који почини неки од већих дисциплинских прекршаја (уђе у сукоб са другим уче-
ником и сл.) може на предлог одељенског старешине да добије нови наградни картон и 
почиње са сакупљањем потписа из почетка. 

За мање дисциплинске прекршаје одељенски старешина може да одузме неки од посто-
јећих потписа и придода ново поље у картону како би се тај потпис надокнадио. 

Одељенски старешина обавезно треба у току недеље да проверава стање у наградном 
картону, како би ученика подстицао на прикупљање потписа! 



ност ученик треба да буде похваљен.  

Динамично излагање колегиница све присутне навело је на размиш-
љање о увођењу сличних активности у својим школама у циљу 
превенције насиља и јачања компетенција ученика кроз васпитно 
деловање.  

Важну васпитну компоненту Програма позитивног понашања чини 
комуникација са родитељима/старатељима и дететом/учеником и 
указивање на одговорност за одређено понашање које није примере-
но, а које се може  анулирати кроз одређене активности/кораке за 
одређено време. 

„ВОДИЧ ЗА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНУ“ 

„Водич за одељенског старешину“ садржи све оно  што је одељенском 
старешини потребно да ефикасно  води и „прати“ своје одељење. На 
републичкој секцији стручних сарадника Водич су представили по-
моћник директора Срђан Станковић и педагог Јела Станојевић  из 
Техничке школе ГСП. 

Водич у уводном делу представља одељенског старешину као  педаго-
шког, организационог и административног руководиоца одељења. 
Управо из сложености функција које одељенски старешина обавља, 
Водич је настао као помоћни алат у раду одељенском старешини у 
школи у којој раде. Водич се темељи на изводима Закона о основама 
система и образовања, Статута Техничке школе ГСП, као и Правилника 
о васпитно-дисциплинској мери и материјалној одговорности учени-
ка, Правилника о оцењивању ученика у средњој школи и Протокола о 
спречавању насиља. 

Водич садржи подсетник за први час одељенског старешине са којим 
одељенски старешина почиње школску године. Такође, Водич садржи 
све потребне информације за ученике као што су: наставни предмети; 
распоред часова, распоред звоњења и школски календар. Јако је важно 
да одељенски старешина истакне обавезе и права ученика, дужности 
редара с једне стране, али и забране и  повреде обавезе и забране уче-
ника и непридржавања школских правила с друге стране, те су и ове 
важне информације  саставни део Водича. У складу са учињеном 
повредом обавезе ученика дати су обрасци за појачан васпитни рад 
или покретање васпитно-дисциплинског поступка. Преглед тема које 
ће се обрађивати на  часу одељенског старешине, такође, представљају 
олакшицу при  реализацији такве врсте часа. 

Партиципација ученика у школи је важан сегмент школског живота 
сваког ученика. Мотивисање ученика да буду укључени у рад Ученич-
ког парламента, такође представља неизоставни део Водича.  

Поред информација за ученике, Водич садржи све потребне информа-
ције за родитеље/старатеље у школи. Велика помоћ одељенском ста-
решини је та што Водич садржи све потребне информације за вођење 
родитељског састанка; упознавање родитеља са надлежношћу Савета 
родитеља и њиховим учешћем у креирању школског миљеа.  

Сви потребни извештаји за приказ успеха ученика/одељења на крају 
класификационих периода чине саставни  део Водича. На једном месту 
путем датих образаца и табела одељенски старешина може да прати 
рад, како ученика, тако и одељења током целе школске године. 

Приказани Водич, који сваки одељенски старешина добија на почетку 
школске године, на секцији стручних сарадника изазвао је пажњу и 
интересовање колега из других школа.  

И још једном се размена искустава стручних сарадника након пред-
стављања  примера добре праксе показала продуктивном активношћу, 
како за ту школску годину тако и за наредну, понудивши неке нове 
основе које ће стручни сарадници поставити и надоградити у својим 
школама.  

Јела Станојевић, педагог 

 

 

 

 

 

Успостављање успешног модела функционисања студентских организа-
ција 

Од марта 2014. године, Клуб студената педагогије, уз подршку Мини-

старства просвете, науке и технолошког развоја, спроводи проје-

кат ,,Успостављање успешног модела функционисања студентских 

организација’’. Пројекат обухвата више сегмената, а о неким ће управо 

у овом тексту бити више речи.  

Један од, а можда и главни проблем великог броја студентских органи-

зација јесте смена генерација, која има различите последице за даљи 

рад организације. Неретко, групе младих активиста не пренесу на аде-

кватан начин знања и вештине стечене током рада у студентској орга-

низацији на млађе генерације студената. Одлазак неколико активних 

студената може пореметити функционисање целокупне студентске 

организације, доводећи до смањења иницијативности и капацитета за 

преузимање одговорности, што често резултира престанком рада вео-

ма успешних студентских организација. Управо то потврђује да сту-

дентске организације ,,пате’’ од непостојања успешног модела функци-

онисања. Сматрамо да проналажење и успостављање успешног модела 

функционисања студентских организација и клубова може да допри-

несе побољшању квалитета њиховог рада и одрживости.  

Кроз наш пројекат смо се трудили да идентификујемо и успоставимо 

успешни модел функционисања студентских организација, који би 

допринео њиховој одрживости. То смо урадили кроз реализацију мини 

истраживања са студентским организацијама, потом кроз семинар о 

организацијском менаџменту са студентима из Клуба студената педа-

гогије, а у процесу смо писања приручника на ову тему. Приручник 

ћемо објавити до краја године.  

Оно што је важно напоменути је да наша искуства неће остати само у 

оквиру наше организације, већ ћемо крајем децембра ове године орга-

низовати радионицу за студенте из других студентских организација, 

на којој ћемо им пренети наша искуства, позитивне примере из прак-

се, и поделити приручнике.  

Рад клуба студената педагогије можете пратити путем наше званичне 

странице на фејсбуку: facebook.com/klubstudenatapedagogije, или на-

шег блога: kspedagogije.blogspot.com 

Клуб студената педагогије  
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„Тек кад видите какви су вам унуци можете да 

процените да ли сте добро одгајали своју децу“  

ЕРИХ МАРИЈА РЕМАРК, НЕМАЧКИ ПИСАЦ  

МОДЕЛ ФУНКЦИОНИСАЊА 

СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

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

 

Поштоване колегинице и колеге, 

За наредну школску годину припремили смо Вам програмe 

стручног усавршавања за које се надамо да ће допринети Ва-

шем професионалном развоју и помоћи да стекнете нове и 

усавршите постојеће компетенције важне за унапређивање 

образовно-васпитног рада: 

1. Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/

школи, компетенција: К2; приоритети: 3, 5 

2. Методологија и садржаји рада на часовима одељенске 

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

компетенција: К3; приоритети: 4, 6 

3. Рад са децом из маргинализованих група, компетен-

цијa: К2; приоритет: 1 

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

петенција: К2; приоритети: 5, 7 

5. Професионализација одељенских старешина у сарадњи 

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

6. Како унапредити процес самоевалуације у настави?, 

компетенција: К3; приоритет: 1 

7. Професионални развој стручних сарадника (педагога и 

психолога) у школама и домовима ученика, компетен-

ција: К4; приоритети: 6 

Заинтересовани могу добити све остале информације на теле-

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

имејл drustvo@pedagog.rs 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: 

Педагошко друштво Србије 
 
Главни уредник: Драгана Спасојевић 
 

Редакција: Маја Врачар, Маја Млинаревић, Јела 
Станојевић, Сања Југовић 
 

Сарадници: Биљана Радосављевић,  Гордана 
Миловановић, Сузана Антић, Бојана  Урошевић 
 

Технички уредник и прелом: Алекса Еремија 
 

Лектура: Јасмина Сенић 
 

Лист излази четири пута годишње 
Тираж: 500 
Штампа: Еуропринт, Роберт Ђапа, Душана 
Вукасовића 53/21,  Београд  
Адреса издавача редакције: Теразије 26, 11000 
Београд  
 

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд 
ПЕДАГОШКЕ новине: лист Педагошког друштва Србије / 
главни уредник Драгана Спасојевић - 2014, бр. 4 
(децембар) - Београд: Педагошко друштво Србије, 2014 - 
(Београд: Еуропринт).  
Тромесечно 
ISSN 2334 - 8313 = Педагошке новине 
COBISS . SR - ID 198978828 

ЧЛАНСТВО У ПЕДАГОШКОМ ДРУШТВУ СРБИЈЕ 

Педагошко друштво Србије је добровољна струков-
на организација дипломираних педагога, односно 
професора педагогије и других који стручно и научно 
проучавају васпитање и образовање.  

 

Годишња чланарина износи 1000,00 динара 

 

Чланови Друштва имају права, обавезе и одговорност:   

 да учествују у раду Педагошког друштва;   

 да бирају и буду бирани у органе Педагошког друштва;   

 да од Друштва и његових органа траже и добију  стручну  
помоћ;   

  да благовремено и потпуно буду информисани о раду  и  
активностима Педагошког друштва;   

 да се придржавају Статута и одлука Скупштине;  

  да редовно плаћају чланарину. 
 

Све остале информације можете добити на телефон:  

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

 имејл: drustvo@pedagog.rs 

СОС БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА  

КОЈЕ ТРЕБА ДА ЗНА СВАКИ ПЕДАГОГ 

 

 СОС телефон, МПНТР за превенцију и пријаву наси-
ља у школама – 080/200-201 

 НАДЕЛ, дечија линија – 0800/123-456 

 АСТРА СОС, телефон за помоћ жртвама трговине 
људима, 011/3347-817 

 Инцест траума центар – 011/4461-332 

 ТЕЛЕ АПЕЛ, Институт за психијатрију – 011/2685-050 

 Алкохолизам – 011/2666-166 

 Наркоманија – 011/3671-429 

 СОС телефон за децу и жене жртве насиља – 
011/2645-328 

 СОС Центар за младе – 011/3192-782 

 Суицидална криза – 0800/201-200 

 Национални инфо центар за болести зависности – 
0800/200-301 

 СОС телефон, ЈАЗАС – 011/3248-235 

 СРЦЕ, емотивна подршка за превенцију суицида – 
088/300-303 


