
На	 Филозофском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 25.	 и	 26.	 септембра	 2016.	 године	
организован	је	научни	скуп	под	називом	„ВРЕДНОВАЊЕ	У	ВАСПИТНО‐ОБРАЗОВНОМ	ПРОЦЕСУ”.	
Одељење	 за	 педагогију	 и	 андрагогију	 Филозофског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду	 и	
Педагошко	 друштво	 Србије,	 организатори	 овог	 научног	 скупа,	 омогућили	 су	 свим	
заинтересованим	 педагозима	 са	 територије	 Србије,	 али	 и	 из	 региона,	 да	 размене	 најновија	
научна	 сазнања,	 као	 и	 искуства	 у	 области	 вредновања	 у	 васпитно‐образовним	 	 и	 образовно‐
васпитним	установама.	

Дводневни	 научни	 скуп	 организован	 је	 кроз	 пленарни	 рад	 и	 рад	 у	 секцијама,	 које	 су	
груписане	око	неколико	тематских	целина.	

У	пленарном	делу	научног	скупа	учесницима	су	се	обратили:	проф.	др	Војислав	Јелић,	декан	
Филозофског	факултета	Универзитета	у	Београду,	проф.	др	Драгана	Павловић	Бренеселовић,	
управник	 Одељења	 за	 педагогију	 и	 андрагогију	 Филозофског	 факултета	 Универзитета	 у	
Београду	 и	 Биљана	 Радосављевић,	 председница	 Педагошког	 друштва	 Србије,	 указујући	 на	
важност	ове	теме	за	развој	образовно‐васпитног	система	не	само	код	нас	него	уопште	у	свету,	а	
посебну	пажњу	привукла	су	пленарна	предавања:	

 Евалуaција	 у	 експлицитном	 и	 имплицитном	 силабусу,	 prof.	 dr	 Ana	Marjanović‐Shane,	 Hill	
College,	Philadelphia,	USA;	

 Вредновање	 нивоа	 и	 квалитета	 образовног	 постигнућа,	 проф.	 др	 Радован	 Антонијевић,	
Одељење	за	педагогију	и	андрагогију	Филозофског	факултета	Универзитета	у	Београду;	

 Вредновање	квалитета	 васпитно‐образовне	праксе	из	перспективе	практичара,	 проф.	 др	
Живка	 Крњаја,	 Одељење	 за	 педагогију	 и	 андрагогију	 Филозофског	 факултета	
Универзитета	у	Београду;	

 Вредновање	 квалитета	 образовних	 установа	 –	 Преглед	 европских	 пракси	 и	 трендова,	 др	 Гордана	 Чапрић,	 Завод	 за	 вредновање	
образовања	и	васпитања.	

Научни	скуп	по	пленарним	предавањима	реализовао	се	радом	у	секцијама:	

 Самовредновање	у	васпитно‐образовном	процесу:	различите	перспективе;	
 Потенцијали	и	ограничења	спољашњег	вредновања	васпитно‐образовног	процеса;	
 Могућности	унапређивања	квалитета	васпитно‐образовног	процеса;	
 Улоге	учесника	у	унапређивању	квалитета	васпитно‐образовног	процеса;	
 Изазови	и	дилеме	у	области	вредновања	васпитно‐образовног	процеса;	
 Педагог	у	развијању	културе	дечјег	вртића;	
 Актуелни	проблеми	и	питања	самовредновања	и	екстерног	вредновања	васпитно‐образовних,	образовно‐васпитних	и	других	установа,	

које	пружају	различите	облике	подршке	и	помоћи	деци	и	младима.	
У	низу	предавања	током	дводневног	научног	скупа	тешко	је	издвојити	она	која	су	привукла	највећу	пажњу	учесника,	а	односила	су	се	на	

вредновање	појединих	кључних	области	рада	образовно‐васпитних	институција	од	вртића	до	факултета.	Током	излагања	познатих	излагача	
указивало	се	значај	укључивања	педагога	у	сам	процес	вредновања,	који	је	цикличан	и	који	се	никада	не	завршава.	Ова	цикличност	огледа	се	у	
чињеници	да	вредновање	само	по	себи	добија	на	значају	и	води	развоју	образовно‐васпитне	институције	ако	се	по	реализованом	вредновању	
идентификују	 активности	које	воде	унапређењу	вреднованог.	Овде	 је	неопходно	имати	у	виду	да	и	по	реализованим	 	 активностима	треба	
поново	вредновати	исте	сегменте	како	би	се	утврдио	степен	унапређења		онога	што	смо	вредновали.	 наставак	на	страни	2 ...	
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У	раду	секција	представљено	је	неколико	истраживања	и	стручних	
приказа	 који	 су	 учесницима	 приближили:	 студије	 педагогије	 из	
перспективе	 студената,	 вредновање	 и	 самовредновање	 активности	
студената,	 будућих	 васпитача,	 у	 функцији	 унапређивања	 наставног	
процеса,	 квалитет	 факултетске	 наставе	 из	 угла	 студентске	
евалуације,	 самовредновање	 у	 васпитно‐образовним	 установама	
Шкотске,	улога	педагога	у	вредновању	и	самовредновању	образовно‐
васпитног	процеса,	самовредновање	предшколских	установа	с	циљем	
повећања	 квалитета	 рада	 са	 децом...	 Потенцијали	 и	 ограничења	
спољашњег	 вредновања	 васпитно‐образовног	 процеса	 могли	 су	 се	
увидети	 кроз:	 	 упознавање	 учесника	 са	 националним	 тестирањем	
ученичких	 постигнућа	 из	 искуства	 европских	 земаља,	 резултате	
екстерног	 вредновања	 рада	 школа	 као	 показатеља	 потребе	 за	
усавршавањем	 наставника,	 методолошке	 карактеристике	 тестова	
знања	 на	 општинским	 такмичењима,	 квалитет	 рада	 школа	 из	
перспективе	 спољашњег	 вредновања,	 праћење	 односа	 школских	
постигнућа	ученика	и	резултата	завршног	испита...	

Могућности	 унапређивања	 квалитета	 васпитно‐образовног	
процеса	 биле	 су	 видљиве	 кроз:	 упознавање	 са	 стандардима	 у	
образовању,	 педагошку	 култура	 вредновања	 између	 формалних	 и	
неформалних	 правила,	 дефинисање	 компетенција	 у	 функцији	
унапређивања	 квалитета	 васпитно‐образовног	 процеса,	 рефлексије	
педагога	 о	 вредновању	 рада	 школе	 и	 тренутне	 изазове	 у	 раду,	
осигурање	квалитета	васпитно‐образовног	процеса.	Излагачи	указују		
на	 унапређивање	 васпитно‐образовног	 процеса,	 наглашавају	 да	 је	
акценат	потребно	ставити	на	квалитет	наставе,	где		увиђамо	да	данас	
у	 свету	 долази	 до	 	 промене	 положаја	 учесника	 у	 наставном	 процесу	
где	 наставници	 и	 стручни	 сарадници	 нису	 само	 предавачи,	 него	
организатори,	 иноватори,	 модератори,	 мотиватори	 процеса	 који	
развија	ученичке	компетенције	неопходне	за	живот.	

Изазови	 и	 дилеме	 у	 области	 вредновања	 васпитно‐образовног	
процеса	на	научном	скупу	били	су	видљиви	кроз:	употребу	уџбеника	у	
настави	и	квалитет	васпитно‐образовног	процеса,	описно	оцењивање	
у	 функцији	 праћења	 напредовања	 ученика,	 квалитет	 формативног	
оцењивања	из	перспективе	екстерног	вредновања	школа	у	Србији...	

Једна	 од	 секција,	 која	 се	 бавила	 темом	 Педагог	 у	 развијању	
културе	 дечјег	 вртића,	 нагласила	 је	 улогу	 	 и	 подршку	 педагога	 у	
унапређивању	 и	 вредновању	 појединих	 кључних	 области	 васпитно‐
образовног	рада.	

Општи	утисак	током	реализације	свих	програмских	активности	је	
такав	 да	 су	 теме	 биле	 више	 него	 корисне	 за	 унапређивање	 рада	
стручних	 сарадника‐педагога	 од	 вртића	 до	 факултета,	 али	 и	 развој	
образовно‐васпитних	институција.	Имајући	 у	 виду	 заинтересованост	
за	учешће	на	овом	скупу,	стиче	се	утисак	да	су	педагози	свесни	да	су	
они	 кључни	 носиоци	 значајних	 промена	 и	 активности	 које	 воде	
развоју	 кључних	 области	 школе/установе,	 где	 је	 развој	 личних	
компетенција	 основа	 за	 развој	 васпитно‐образовних	 установа	 и	
школског	система	уопште.	

Педагошко	друштво	Србије	 је	 	4.	новембра	2016.	 године	одржало	
промоцију	Водича	за	одељењске	старешине	„Корак	напред	у	сарадњи	
школе	 и	 родитеља“.	 Промоција	 је	 реализована	 у	 	 сарадњи	 са	
Министарством	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја	 и	 УНИЦЕФ‐	
ом.						

Директор	 Педагошког	 музеја	 Божидар	 Зејак	 	 поздравио	 је	 све	
присутне,	изразио	задовољство	што	је	промоција	уприличена	у	Музеју	
и	пожелео	успех	Водичу.	Промоцију	 је	водила	председница	Друштва,	
Биљана	 Радосављевић.	 У	 име	 министра	 Младена	 Шарчевића,		
учеснике	 скупа	 је	 поздравила	 Јасмина	 Ђелић,	 начелник	 школских	
управа	 за	 Србију.	 Испред	 УНИЦЕФ‐а	 	 о	 значају	 Водича	 и	 сарадњи	 са	
родитељима		говорила	је	заменица	директора	УНИЦЕФ‐а	у	Србији	гђа	
Северин	Леонарди.																																																																																																															 																							

На	 промоцији	 су	 говориле	 и	 Драгана	 Миловановић,	 специјална	
саветница	 министра	 и	 Весна	 Недељковић,	 помоћница	 министра	 за	
предшколско	и	основношколско	образовање.	Обе	су	истакле	важност		
сарадње	 са	 родитељима	 и	 значај	 Водича	 за	 унапређење	 сарадње	
између	 школе	 и	 родитеља.	 Истакле	 су	 да	 је	 било	 потребно	
објављивање	 овакве	 публикације	 и	 да	 је	њен	 квалитет	 у	 томе	 	 	што	
наставници	могу	 самостално	да	 	 је	 	 користе.	 Сматрају	да	ће	 бити	од	
користи		почетницима	и	одељењским	старешинама			са	искуством.			

Свој	 утисак	 о	 Водичу	 дале	 су	 и	 рецензенти,	 свака	 из	 свог	 	 угла,	
Гордана	 Цветковић,	 педагог,	 координатор	 Јединице	 за	 социјалну	
инклузију,	 Весна	 Шапоњић,	 педагог,	 директор	 ОШ	 „Чибуковачки	
партизани“	 у	 	 Краљеву	 	 и	 	 Мирјана	 Секулић‐Петровић,	 професор	
српског	језика		и	књижевности,	одељењски	старешина	у	Медицинској	
школи	у	Новом	Саду.		

Гордана	 је	истакла	да	Водич	има	 јасну	визију	улоге	наставника	и	
одраслих	 и	 систематично,	 свеобухватно	 и	 илустративно	 води,	
саветује	и	усавршава	рад	наставника	у	односу	на	ученика	и	у	односу	
на	родитеље	и	остале	одрасле	у	образовно‐васпитном	процесу	школе.	
Предност	 овог	 Водича	 су	 и	 примери	 из	 праксе	 јасно	 и	 прецизно	
везани	 за	 одређене	 ситуације	 у	 којима	 се	 могу	 наћи	 запослени	 у	
школи	и	које	могу	прилагодити	својим	потребама.	

Приручник	 подржава	 	 интегративни	 приступ	 ,	 зато	 што	 има	
структуру	 која	 подразумева	 	 постојање	 више	 димензија:	 тематску,	
садржинску	и		акциону	‐	нагласила	је	Весна	Шапоњић.	Она	је	истакла	
да	су	у	Водичу	садржински	обухваћени	различити	сегменти	:	области	,	
принципи	 ,	 начини	 рада	 и	 компетенције	 	 одељењског	 старешине,	
вредновање	и	 самовредновање	рада	 	 и	 	могући	 садржаји	 сарадње	 са	
родитељима.		

На	 крају	 је	 Мирјана	 Секулић‐Петровић	 додала	 да	 је	 вредност		
Водича	 	 и	 у	 начину	 писања,	 који	 је	 динамичан	 и	 питак	 на	
одговарајућем	 нивоу,	 а	 разумљив	 читаоцима	 различитог	 профила.	
Наслов	је	у	потпуном	сагласју	са	садржајем	и	представља	својеврстан	
сажетак,	 основну	 идеју	 целог	 Водича,	 а	 то	 је	 унапређење	 сарадње	
одељењског	старешине	и	родитеља.																																																																																																 		

Председница	 	 Друштва	 је	 истакла	 да	 је	 Водич	 настао	 у	 оквиру	
Пројекта	Корак	напред	у	сарадњи	одељењског	старешине	и	родитеља,	
који	 је	 реализовало	 Педагошко	 друштво	 Србије	 уз	 стручну	 и	
финансијску	 помоћ	 УНИЦЕФ‐а.	 Поред	 теоријске	 основе	 и		

наставак	са	почетне	стране 
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Биљана	Радосављевић,	председница	Педагошког	друштва	Србије	
Бојана	Стојановић,	секретар	Педагошког	друштва	Србије	

дугогодишњег	искуства,	које	ауторке	имају	у	раду	са	наставницима	и	
родитељима,	 коришћени	су	и	резултати	истраживања	 спроведеног	у	
10	 градова	 Србије	 и	 мишљења	 наставника	 	 добијених	 на	 фокус	
групама.	Значај	Водича	за		Педагошко	друштво	је	у	томе	што	по	први	
пут	имамо	на	једном	месту	сажето	дате	смернице	за	рад	одељењског	
старешине,	примере	из	праксе,	богату	понуду	инструмената		које	могу	
да	 користе	 педагози,	 који	 су	 носиоци	 у	 процесу	 планирања,	 као	 и	
практичари.	 Водич	 је	 писан	 са	 циљем	 да	 буде	 	 подршка,	 ослонац	 ,	
један	 од	 начина	 да	 се	 помогне	 одељењским	 старешинама	 да	 боље	
разумеју	 своју	 улогу	 и	 буду	 успешнији	 у	 свом	 раду.																																																																		
Поред	 аутора	 и	 великог	 броја	 педагога	 и	 	 наставника	 основних	 и	
средњих	 школа	 промоцији	 су	 присуствовали	 Тања	 Ранковић,	
координатор	 програма	 за	 младе	 у	 УНИЦЕФ‐у,	 Милан	 Јоксимовић,	
координатор	школске	управе	за	Београд.	

Водич	 се	 може	 преузети	 са	 сајта	 Педагошког	 друштва	 Србије	 и		
Министарства	просвете,	науке	и	технолошког	развоја.	

	
	

	 Основна	школа	 „Бубањски	 хероји“	из	Ниша	изабрана	 је	 као	 једна	
од	 десет	 најуспешнијих	 школа	 у	 Републици	 Србији.	 Својим	 радом,	
многобројним	примерима	добре	праксе,	пoкaзaла	је	висoк	квaлитeт	и	
прaвeднoст	 у	 oбрaзoвaњу,	 нa	 oснoву	 постигнућа	 учeникa,	 рeзултaтa	
зaвршнoг	 испитaи	 спољашњег	 вредновања	 квалитета	 рада,	 које	 је	
спровело	 Министарство	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја.	
Процењена	је	од	стране	Зaвoдa	зa	врeднoвaњe	квaлитeтa	oбрaзoвaњa	
и	вaспитaњa,	Tимa	зa	сoциjaлнo	укључивaњe	и	смaњeњe	сирoмaштвa,	
Институтa	 зa	 психoлoгиjу	 Филoзoфскoг	 фaкултeтa	 Унивeрзитeтa	 у	
Бeoгрaду	 и	 УНИЦEФ‐a.	Школа	 је	 одабрана	 да	 буде	 део	 пројекта	 под	
именом	3П	–	Примeти,	Прoмoвиши,	Прoшири.	Јануара	2016.	завршена	
је	 финална	 верзија	 студије	 случаја	 о	 успешним	 школама,	 у	 којој	 су	
описани	 примери	 добре	 праксе	 са	 идејом	 да	 се	 прошире	 и	 на	 друге	
школе,	 односно	 да	 оно	 што	 чини	 квалитет	 рада	 у	 ОШ	 „Бубањски	
хероји“	буде	доступно	и	применљиво	и	у	другим	школама,	посебно	у	
школама	 у	 којима	 су	 на	 основу	 резултата	 спољашњег	 екстерног	
вредновања,	утврђени	одређени	недостаци	у	раду.	

Као	добро	процењена	3П	школа,	добила	је	две	партнерске	SHARE–	
школе,	које	су	се	добровољно	пријавиле	да	кроз	партнерску	подршку	
и	 размену	 примера	 добре	 праксе,	 ојачају	 и	 побољшају	 своје	
капацитете	 и	 квалитет	 рада.	 ОШ	 „Бубањски	 хероји“	 из	 Ниша	 је	
партнер	двеју	школа	из	Пирота	и	Краљева,	 које	 су	боравиле	код	нас	
током	 студијске	 посете	 априла	 и	 маја	 2016.	 Током	 боравка	 у	 нашој	
школи,	кроз	размену	искуства	и	многобројне	активности	омогућили	
смо	 им	 увид	 у	 примере	 добре	 праксе.	 Примери	 су	 били	 из	 следећих	
области	 рада:	 Маркетинг	 школе,	 Настава	 посета	 часова,	
интердисциплинарни	 приступ	 у	 настави,	 амбијентална	 настава,	
пројектна	 настава,	 подршка	 ученицима	 који	 раде	 по	 ИОП‐у,	
организација	 припремне	 наставе	 по	 нивоима	 за	 ученике	 осмог	
разреда,	 рад	 Ученичког	 парламента,	 организација	 и	 спровођење	
хуманитарних	акција.	

Септембра	 2016.	 у	 Београду	 на	 заједничком	 једнодневном	
семинару	3П	–	SHARE	школа,	партнерске	школе	из	Пирота	и	Краљева	
добиле	 су	 подршку	 у	 раду	 у	 планирању	 развојних	 активности.	 Кроз	
планирање	 школских	 развојних	 активности	 искуствено	 смо	 им	
помогли	 како	 да	 на	 најбољи	 начин	 планирају	 и	 реализују	 развојне	
активности,	а	самим	тим	како	да	ураде	добар	ШРП.	

Велику	част	и	признање	ОШ	„Бубањски	хероји“	указао	је	министар	
просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја,	 господин	Младен	Шарчевић	
позивом	 да	 се	 школа	 представи	 на	 Сајму	 образовања	 27.10.2016.	 у	
Београду.	 На	 Сајму	 образовања	 школу	 су	 представили	 чланови	
Школског	 тима:	 мр	 Раденковић	 Верица,	 директорка	 школе,	
Стевановић	Драгана,	педагошки	саветник	и	Милош	Митић,	помоћник	
директора.	 Помоћница	 министра	 за	 предшколско	 и	 основно	
образовање	 и	 васпитање	 Весна	 Недељковић,	 директорки	 школе	 мр	
Верици	Раденковић	уручила	 је	Похвалу	 за	пример	успешне	школе,	 у	
којој	 се	 примењује	 самостално	 развијена	 добра	 пракса	 и	 модели	
образовања,	 која	 континуирано	 настоји	 да	 унапреди	 свој	 рад	
активним	приступом	савладавања	изазова.	

ОШ	“Бубањски	хероји”	‐	Ниш,	у	којој	се	примењује	самостално	
развијена	добра	пракса	и	модели	образовања		

РАЗМЕНА	ИСКУСТАВА	У	ОКВИРУ	ПРОЈЕКТА		
3П	–	ПРИМЕТИ,	ПРОМОВИШИ,	ПРОШИРИ		

Драгана	Стевановић,	педагог,	педагошки	саветник	

Обавештење	у	вези	чланарине	у		

Педагошком	друштву	Ср ије	

Уколико	сте	до	сада	били	члан	Педагошког	друштва	Србије	и	жели‐

те	да	и	ове	године	обновите	чланство,	можете	то	да	урадите	упла‐
том	чланарине.	Постоје	два	начина	плаћања,	а	на	Вама	је	да	иза ере‐

те	један	од	два	начина	плаћања,	у	зависности	који	Вам	више	одгова‐

ра.	

Први	 начин	 је	 једнократна	 уплата	 годишње	 чланарине	 у	 износу	 од	
1800,00	динара	за	запослене	и	500,00	динара	за	студенте	и	пензио‐

нере.	 Чланарину	 можете	 платити	 на	 састанку	 Репу личке	 секције	

стручних	 сарадника,	 у	 просторијама	 Педагошког	 друштва	 или	 пу‐

тем	опште	уплатнице	у	 анци	/пошти	испуњавањем	следећих	пода‐

така:		

УПЛАТИЛАЦ:	име	и	презиме	са	пуном	адресом		

СВРХА	УПЛАТЕ:	чланарина	за	2017.	годину		

ПРИМАЛАЦ:	Педагошко	друштво	Ср ије,	Теразије	26,	11000	Београд		

ИЗНОС:	1.800,00	или	500,00	динара		

РАЧУН	ПРИМАОЦА:	125‐456‐89		

ПОЗИВ	НА	БРОЈ:	 рој	чланске	карте		

На	 овај	 начин,	 остварујете	 могућност	 бесплатног	 похађања	 једног	

семинара	који	организује	Педагошко	друштво	Ср ије.	

Други	 начин	 је	 плаћање	 у	 месечним	 ратама,	 при	 чему	 је	 годишња	

чланарина	 2.200,00	 	 динара	 а	 	 плаћање	 се	 одвија	 од ијањем	 по	

200,00	 динара	 од	 плате,	 почев	 од	 јануарске	 зараде.	 На	 овај	 начин	

остварујете	 право	 похађања	 неограниченог	 роја	 наших	 семинара	

са	умањеном	ценом	од	50%.	Уколико	се	одлучите	за	овај	начин	пла‐

ћања	 о авестите	 нас	 путем	 мејла	 drustvo@pedagog.rs,	 остављајући	
податке	и	контат	установе	у	којој	сте	запослени.		

Уколико	 још	 нисте	 члан	 Педагошког	 друштва	 Србије,	 а	 желели	
бисте	 то	 да	 постанете,	 први	 корак	 је	 да	 попуните	 приступницу	 у	
електронској	форми,	коју	можете	наћи	на	сајту,	а	затим	да	је	поша‐
љете	 на	 мејл	 drustvo@pedagog.rs.	 Размислите	 који	 начин	 плаћања	
чланарине	би	Вама	највише	одговарао.	Након	уплате	и	уноса	пода‐
така	у	базу,	биће	Вам	издата	чланска	карта.		
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Поводом	 иницијативе	 за	 организовање	 рада	 Секције	
предшколских	 педагога,	 	 у	 оквиру	 Педагошког	 друштва	 Србије,	 25.	
марта	2016.	године	одржан	је	радни	састанак	у	вртићу	„Скадарлија“	у	
Београду.	 Састанку	 је	 	 присуствовало	 40	 педагога	 из	 предшколских	
установа	 из	 Београда,	 Панчева,	 Новог	 Сада,	 Крагујевца,	 Катедре	 за	
предшколску	педагогију,	Филозофског	факултета	у	Београду,	МПНТР,	
ЗУОВ‐а	 и	 два	 активна	 педагога	 пензионера.	 Након	 представљања	 и	
разматрања	 полазних	 идеје	 за	 рад	 Секције,	 формиран	 је	
Иницијативни	одбор	за	активирање	Секције	предшколских	педагога,		
у	 следећем	 саставу:	Биљана	Радосављевић,	 председница	Педагошког	
друштва	Србије,	Радмила	Ивановић	 некадашњи	председник	Секције	
предшколских	 педагога ,	 Славица	 Илић,	 ПУ	 Чукарица,	 Душица	
Чолаковић,	ПУ	„11.април“	Нови	Београд,	Маша	Аврамовић,	Катедра	за	
предшколску	педагогију	Филозофског	факултета	 у	 Београду,	 Бранка	
Станојевић,	 ПУ	 „Ђурђевдан“	 Крагујевац,	 Дијана	 Радојковић,	 ПУ	
„Радосно	детињство“	Нови	Сад,	Мина	Панић,	ПУ„Радосно	детињство“	
Нови	 Сад,	 Сандра	 Бацковић,	 Завод	 за	 унапређивање	 образовања	 и	
васпитања,	Слава	Тимарац	 Јованов,	представник	Удружења	стручних	
сарадника.	Идеја	 је	да	Секција	 	функционише	на	републичком	нивоу,	
уз	 могућност	 оснивања	 подружница	 на	 регионалном	 и	 локалном	
нивоу.	

Прва	 активност	 Иницијативног	 одбора	 била	 је	 прикупљање	
података	 у	 циљу	 формирања	 базе	 педагога	 који	 се	 баве	
предшколским	 васпитањем	 и	 образовањем.	 Све	 предшколске	
установе	у	Србији		обавештене	су	о	иницијативи	за	оснивање	Секције.	
Успели	смо	да	прикупимо	податке	и	формирамо	базу	од		190	педагога.	
Паралелно	 са	 тим	 радили	 смо	 на	 дефинисању	 праваца	 деловања	
Секције	и	креирању	Програма	рада.		

У	 периоду	 од	 јуна	 до	 септембра	 2016.	 године	 организовали	 смо	
консултативне	 сусрете	 са	предшколским	педагозима	 са	циљем	да	 се	
чују	 њихове	 перспективе	 о	 томе	 како	 виде	 своју	 улогу	 у	
предшколском	васпитању	и	образовању,	који	су	изазови	са	којима	се	
суочавају	 и	 која	 су	 њихова	 очекивања	 од	 Секције	 предшколских	
педагога.	 Консултативни	 сусрети	 су	 организовани	 у	 форми	
радионица,	 које	 су	 одржане	 у	 Београду,	 Новом	 Саду	 и	 Крагујевцу,	 у	
којима	је	учествовало	30	предшколских	педагога.		

На	 основу	 изнетих	 перспектива	 предшколских	 педагога,	 увида	 и	
препознатих	 приоритета,	 дефинисан	 је	 предлога	 Програма	 рада	
Секције.			

Секција	предшколских	педагога	има	за	циљ	да	обједини,	оснажи	и	
афирмише	 професију	 предшколског	 педагога,	 кроз	 више	 области	
деловања.	Деловање	 секције	биће	у	правцу	отварања	питања	која	 се	
односе	 на	 преиспитивање	 и	 јачање	 професионалног	 идентитета,	
улоге	и	положаја	предшколских	педагога,	 отварање	дијалога	између	
теорије	 и	 праксе,	 јачање	 професионалне	 компетентности	 педагога,	
континуирано	 грађење	 квалитета	 праксе	 предшколског	 васпитања,	
активан	 однос	 према	 политици	 предшколског	 васпитања,	
подстицање	 истраживања	 у	 предшколској	 пракси,	 повезивање	 и	
размену	искустава,	перспектива	и	идеја	између	различитих	актера	у	
предшколском	 васпитању,	 развијање	 издавачке	 делатности,	 базе	
ресурса	 литературе,	 примера	 добре	 праксе... ,	 повезивање	 са	
релевантним	институцијама,	организацијама	и	појединцима.		

У	месецу	септембру	изабран	је	стручни	тим	који	ће	водити	Секцију	
током	2016/2017	године	у	следећем	саставу:	

Славица	 Илић,	 ПУ	 Чукарица,	 Београд,	 руководилац	 Секције	
slavica@sdlink.co.rs						

Бранка	 Станојевић,	 ПУ	 Ђурђевдан,	 Крагујевац,	 заменик	
руководиоца	Секције	brasta_yu@yahoo.com					

Душица	 Чолаковић,	 ПУ	 11	 април,	 Београд,	 секретар	 Секције	
dusicacolakovic@yahoo.com				
У	 фокусу	 рада	 Секције	 предшколских	 педагога	 током	 2016/2017.	

године	 је	 тема:	 Улоге	 и	 професионални	 идентитет	 предшколских	
педагога	и	њихов	положај.		

Позивамо	све	колеге	који	су	препознали	важност	рада	Секције	да	
нам	 се	 придруже.	 Верујемо	 да	 Секција	 предшколских	 педагога	може	
постати	 значајан	 актер	 и	 подршка	 унапређивању	 положаја	
предшколских	педагога,	јачању	наше	професионалне	компетентности	
и	имати	важну	улогу	у	грађењу	квалитета	предшколског	васпитања	и	
образовања.

	 На	Европски	дан	заштите	деце	од	сексуалног	насиља,	18.	новембра	
2016.,	 Инцест	 Траума	 Центар	 –	 Београд	 је	 у	 партнерству	 са	
Министарством	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја	 Групом	 за	
заштиту	 од	 насиља	 и	 дискриминације 	 одржао	jaвно	 представљање	
Образовних	 пакета	 за	 учење	 о	 теми	 сексуалног	 насиља	 над	 децом	
намењених	 вртићима,	 основним	 и	 средњим	 школама	 у	
Србији.	Захваљујући	 гостопримству	 Београдског	 универзитета,	
догађај	 под	 називом	„ОТКЉУЧАЈ	 БУДУЋНОСТ	 ДЕТЕТА!“	одржан	 је	 у	
Свечаној	 сали	 Ректората.	 Међу	 гостима‐говорницима	 су	 били	 и	
посланици	Парламента	Србије,	Одбора	за	људска	и	мањинска	права	и	
равноправност	полова	и	Женске	парламентарне	мреже	који	су	својим	
вишегодишњим	 залагањем	 допринели	 овој	 историјској	 промени	 у	
области	образовања	у	најбољем	интересу	детета.		

Овим	кораком	од	сада	деца	и	млади	у	Србији	уче	о	теми	сексуалног	
насиља	 над	 децом	кроз	 редован	 постојећи	 наставни	 план	 и	
програм	од	 вртића,	 преко	 основне	 до	 средње	 школе.	 Образовни	
пакети	 имају	 у	 себи	 интегрисане	 следеће	 теме:	 родне	 улоге,	
различитости	и	сексуално	насиље	над	децом.	Намењени	су	да	из	њих	
једнако	 уче	 особље	 вртића	 и	 школа,	 родитељи/старатељи	 и	 деца.	
Обезбеђују	знања	о	препознавању	и	реаговању	на	сексуално	насиље,	о	
спречавању	 сексуалног	 насиља	 и	 интервенцији	 коју	 је	 неопходно	
предузети	кад	дете	обелодани	да	је	изложено	сексуалном	насиљу.	Kад	
ова	 знања	 нису	 од	 најмлађег	 узраста	 стицана,	 деца	 су	 лака	 мета	 за	
починиоце.	Нагласак	је	на	сексуалном	насиљу	у	породици.	

Специфичност	 Образовних	 пакета	јесте	 да	 током	 редовног	
школовања	 својим	 садржајем	 прате	 корак	 по	 корак	 дете	 које	 ће	 од	
сада	о	теми	учити	почев	од	своје	треће	до	осамнаесте	године,	као	и	да	
из	разреда	у	разред	дочекују	децу	која	нису	до	овог	тренутка	имала	
прилике	 да	 уче	 о	 теми	 сексуалног	 насиља.	 За	 основне	 и	 средње	
школе,		израђени	су	садржаји	у	оквиру	10	редовних	предмета:	Српски	
језик,	 Свет	 око	 нас,	 Природа	 и	 друштво,	 Физичко	 васпитање	 и	
школски	спорт,	Музичко	васпитање,	Грађанско	васпитање,	Биологија,	
Социологија,	 Устав	 и	 права	 грађана	 и	 Психологија.	 Уз	 то,	 део	
израђених	 ресурса	 је	 посвећен	 примени	 на	 часу	 одељењског	
старешине,	 за	 осмишљавање	 школских	 акција	 и	 акција	 у	 локалној	
заједници.	

За	 27	 ауторки	 и	 аутора	 на	 церемонији	 Јавног	 представљања,	
припремљене	су	Захвалнице	с	потписом	министра	просвете	зато	што	
су	 израдили	 садржаје	 који	 излазе	 у	 сусрет	 потребама	 запослених	 у	
вртићима,	 основним	 и	 средњим	 школама,	 родитеља/старатеља	 и	
деце.	

Ауторке	 и	 аутори	 из	 сфере	 образовања	 који	 су	 се	 обратили	
присутнима	 према	редоследу	обраћања :	Биљана	Лајовић	и	Смиљана	
Грујић	 МПНТР ,	 Драган	 Кувељић	 ОШ	 “Милосав	 Стиковић”,	
Пријепоље ,	 Снежана	 Неца	 Јовић	 ОШ	 “Живко	Љујић”,	 Нова	 Варош ,	
Горан	 Петровић	 ОШ	 “Младост”,	 Београд ,	Љиљана	 Јовић	 и	 Снежана	
Ракић	 ОШ	 “Никола	Тесла”,	 Винча ,	Анита	Угреновић	 ШОСО	 “Вожд”,	
Београд 	и	Душан	Кићовић	 ОШ	“Филип	Филиповић“,	Београд .	

Процес	настављамо	системским,	масовним	обукама	колегиница	и	
колега	 из	 образовно‐васпитних	 установа	 свих	 наведених	 нивоа	 у	
циљу	 снажног	 превентивног	 и	 интервентног	 одговора	 на	 сексуално	
злостављање	деце.	

Не	 постоји	 ефикаснија	 превенција	 сексуалног	насиља	 од	 учења	 о	
овој	 теми	 од	 вртића	 до	факултета.	 У	 Србији	 је	 то	 од	 сада	 стварност,	
чиме	предњачи	у	односу	на	земље	региона	и	бројне	европске	земље.	

Користите	 Образовне	 пакете	 у	 свом	 свакодневном	 раду	 и	
позивамо	 вас	 да	 личним	 активизмом	 допринесете	 њиховој	
дистрибуцији	коју	врше	Министарство	просвете,	науке	и	технолошког	
развоја	 и	 Инцест	 Траума	 Центар	 –	 Београд	 и	 ширите	 их	 даље	 свим	
колегиницама	 и	 колегама,	 родитељима	 и	 другим	 одраслима	 који	
брину	о	деци!	
	
Образовни	пакет	за	предшколске	установе,	родитеље	и	старатеље	
http://incesttraumacentar.org.rs/ iles/2016/MPNTR‐
ITC_Obrazovni_paket_za_vrtice_2016.pdf		

Слајдови	уз	Образовни	пакет	за	предшколске	установе	
http://incesttraumacentar.org.rs/ iles/2016/MPNTR‐
ITC_2016_Slajdovi_Obrazovnog_paketa_za_vrtice_2016.pdf	

Образовни	пакет	за	основне	и	средње	школе	
http://incesttraumacentar.org.rs/ iles/2016/MPNTR‐
ITC_Obrazovni_paket_za_osnovne_i_srednje_skole_2016.pdf		
“Здрави	 избори	 за	 децу”	 –	 Комплементаран	 ресурс	 Образовним	
пакетима	за	предшколске	установе	и	школе	
http://incesttraumacentar.org.rs/ iles/2016/MPNTR‐
ITC_ZDRAVI_IZBORI_ZA_DECU_2016.pdf	
Видео	снимак	 Јавног	представљања	Образовних	пакета	18.	новембра	
2016.	је	доступан	на	
https://youtu.be/auQQFK2uEDk	 1.	део 	i		https://youtu.be/O34RPDQr‐ss	 2.	део .	

СЕКЦИЈА	ПРЕДШКОЛСКИХ	ПЕДАГОГА		

Славица	Илић	,	педагог	

ОТКЉУЧАЈ	БУДУЋНОСТ	ДЕТЕТА!	

Др	Љиљана	Богавац,		
заменица	директорке	Инцест	Траума	Центра	–	Београд	



 

 

	

 5	

На	Конференцији	ПРЕВЕНЦИЈА	ТРГОВИНЕ	ДЕЦОМ	И	МЛАДИМА	У	
ОБРАЗОВАЊУ,	која	 је	одржана	05.12.2016.	у	Београду,	присуствовало	
је	 50	 представника	 школских	 управа	 из	 Србије.	 Учесници	 су	 били	
начелници	 школских	 управа,	 координатори	 Tимова	 за	 спречавање	
насиља,	наставници,	стручни	сарадници.	Том	приликом	промовисан	је	
Приручник,	 који	 је	 објављен	 у	 оквиру	 пројекта,	 који	 су	 заједно	
реализовали	 Министарство	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја,	
Центар	за	заштиту	жртава	трговине	људима	и	УНИТАС	фонда.	Аутори	
приручника	 су:	 Лидија	 Милановић,	 психолог,	 Биљана	 Лајовић,	
психолог,	Данијела	Барјактаровић	и	Биљана	Радосављевић,	педагози.	
Приручник	 је	 првенствено	 намењен	 наставницима	 и	 стручним	
сарадницима	 у	 основним	 и	 средњим	 школама,	 као	 и	 запосленима	 у	
Министарству,	али	и	родитељима	и	свим	одраслим	особама	које	су	у	
прилици	да	помогну	деци	да	се	заштите	од	могуће	трговине	људима.	

Приручник,	на	врло	дирљив	начин,	уводи	читаоца	у	свет	трговине	
људима.	 Извод	 из	 дневника	 шеснаестогодишње	 ученице,	 која	 је	
преживела	 искуство	 трговине	 људима	 и	 након	 тога	 се	 вратила	 у	
школску	 клупу,	 не	 оставља	 хладног	 никога	 и	 разбија	 стереотипе	 о	
томе	где	и	коме	може	то	да	се	деси.		

Приручник	се	састоји	од	три	целине	/поглавља,	које	су	међусобно	
повезане	 и	 представљају	 основни	 сет	 знања	 	 која	 су	 потребна	
запосленима	у	образовном	систему,	како	би	могли	да	помогну	деци	и	
њиховим	родитељима	у	заштити	и	подршци	деци.	

У	 оквиру	 прве	 целине	 читалац	 се	 упознаје	 са	 појмом	 трговине	
људима,	кључним	елементима	трговине	људима,	како	се	класификују	
различити	 видови	 трговине	 људима.	 У	 овом	 делу	 сусрећемо	 се	 са	
појмом	 вулнерабилности	 рањивост 	 кључним	 појмом	 за	
препознавање	 трговине	 људима.	 У	 оквиру	 ове	 целине	 читалац	 се	
упознаје	 са	 последицама,	 идентификацијом	 и	 начинима	 подршке	
жртвама	 трговине	 људима,	 као	 и	 о	 значају	 и	 начину	 успостављања	
односа	поверења	ученика	и	наставника.	

Друга	целина	обухвата	улогу	школе	у	заштити	и	превенцији,	даје	
законски	 оквир	 образовног	 система,	 представља	 механизме	 које	
школа	 има	 на	 располагању.	 Важан	 део	 поглавља	 су	 индикатори	 за	
прелиминарну	идентификацију	и	начин	њиховог	коришћења.		

Трећа	 целина	 је	 намењена	 онима	 који	 желе	 да	 прошире	 своја	
знања	о	појмовима	који	се	помињу	у	прве	две	целине.	

Свака	школа	ће	добити	по	два	примерка	Приручника.		
Надамо	 се	 да	 ће	 читање	 приручника	 допринети	 развоју	 свести	 о	

опасности	 којој	 деца	 и	 млади	 могу	 да	 буду	 изложени,	 сагледавању	
значаја	 и	 улоге	 образовног	 система	 у	 заштити	 деце	 од	 трговине	
људима.	

Активније	учешће	школа	у	превенцији	трговине	људима	започело	 је	
почетком	 2016.	 године	 заједничким	 напорима	 Министарства	
просвете,	науке	и	технолошког	развоја	и	 	Центра	за	заштиту	жртава	
трговине	људима.	И	раније	су	постојале	спорадичне	акције	и		напори,	
али	 након	 одржане	 обуке	 о	 феномену	 трговине	 људима	 и	
индикаторима	 за	 прелиминарну	 идентификацију	 жртава	 трговине	
људима	у	образовању,	створила	се	боља	основа	за	систематичнији	рад	
у	 школама,	 као	 и	 за	 бољу	 интерресорну	 сарадњу	 између	 свих	
институција	које	се	баве	овим	феноменом.		

Од	 јануара	 2016.	 на	 подручју	 Краљева	 Локални	 тим	 за	 заштиту	
ученика	од	трговине	људима		у	два	наврата	је	све	стручне	сараднике,	
а	 касније	 и	 координаторе	 Тимова	 за	 заштиту	 ученика	 од	 насиља	
информисао	 и	 приближио	 им	 феномен	 трговине	 људима,	 на	 који	
начин	 се	 са	њим	 сусрећемо	 у	школама,	 као	 и	 	 индикаторе,	 који	 нам	
помажу	да	препознамо	и	пријавимо	ситуацију	у	којој	процењујемо	да	
би	ученик	могао		да	буде	жртва	трговине	људима.		

Током	 читаве	 школске	 године	 у	 многим	 краљевачким	 школама	
реализовале	су	се	бројне	активности	у	циљу	превенције	и	упознавања	
ученика	са	трговином	људима.	Најчешће	и	најомиљеније	активности,	
према	 процени	 ученика,	 биле	 	 су	 вршњачке	 едукације	 младих	 за	
младе.	 На	 градском	 нивоу	 оживела	 је	 мрежа	 заштите,	 која	 је	
формирана	 пре	 десет	 година,	 али	 у	 последње	 време	 није	
функционисала.	Ову	мрежу	чине:	представници	школа,	Црвеног	крста,	
сарадника	 Центра	 за	 социјални	 рад,	 Полицијска	 управа	 Краљево,	
заинтересована	удружења	грађана	Краљева.		

		Већина	 школа	 је	 окосницу	 својих	 превентивних	 активности	 у	
области	 трговине	 људима	 усмерила	 ка	 обележавању	 18.октобра,	
Европског	 дана	 борбе	 против	 трговине	 људима.	 Свака	 школа	 је	 у	
складу	 са	 својим	 специфичностима	 обележила	 овај	 датум:	
презентацијама,	 перформансима,	 вршњачким	 едукацијама,	
пројекцијама	филмова.		

Представнице	школа	из	 	тима	за	превенцију	трговине	људима		су	
учествовале	 на	 заједничкој	 конференцији	 за	 новинаре	 са	
представницима	 Црвеног	 крста,	 сарадницима	 Центра	 за	 социјални	
рад,	Полицијском	управом	Краљево.		

На	 централном	 тргу	 у	 Краљеву,	 заједно	 са	 волонтерима	 Црвеног	
крста,	ученици	Уметничке	школе	представили	су	своје	радове	на	тему	
трговине	 људима	 и	 упознали	 посетиоце	 и	 ученике	 других	 школа	 о	
опасности	овог	феномена.		

Педагози	Уметничке,	Пољопривредно‐хемијске	школе	и	ОШ	''Јово	
Курсула''	 из	 Краљева	 организовали	 су	 у	 клубу	 ''Евергрин''	 за	
средњошколце	 	 пројекцију	 филма	 ''Сестре''.	 Овим	 активностима	 смо	
се	 придружили	мрежи	 основних	 и	 средњих	школа	 ,које	 су	 са	 својим	
ђацима	обележиле	18.	октобар.	 	Свим	реализованим	активностима,	и	
онима	 које	 следе	 у	 току	 школске	 године,	 желели	 смо	 да	 скренемо	
пажњу	на	постојање	проблема	трговине	људима	и	да	понудимо	мере	
опреза	и	помоћи,	нарочито	за	децу	и	младе.		

Биљана	Радосављевић,	педагог		 Александра	Јованкин	Алексић,	педагог	

	ЗАШТИТА	УЧЕНИКА	ОД	ТРГОВИНЕ	ЉУДИМА	
ПРИРУЧНИК	ЗА	ОБРАЗОВНИ	СИСТЕМ		

Приручник	

	КРАЉЕВАЧКЕ	ШКОЛЕ	У	БОРБИ	ПРОТИВ	
ТРГОВИНЕ	ЉУДИМА	
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ПРИМЕР	ДОБРЕ	ПРАКСЕ	‐	ОШ	“Доситеј	Обрадовић“	Сомбор	

Мотивисани	 све	 чешћим	 случајевима	 вршњачког	 насиља,	 које	 се	
дешава	свуда	око	нас,	решени	смо	да	се	покренемо	и	почнемо	много	
интензивније	и	организованије	да	расветљавамо	ову	тему	и	едукујемо	
све	 актере	 који	 би	 имали	 утицаја	 на	 смањење	 вршњачког	 насиља.	
Знајући	 да	 је	 школа	 институција,	 коју	 чине	 скуп	 4групације	 актера,	
што	су	важни	за	функционисање	школе,	одлучили	смо	да	делујемо	на	
све	њих.	Сам	програм	превентивних	и	интервентних	активности,	које	
су	 саставни	 део	 Годишњег	 плана	 и	 програма	 је	 врло	 често	 низ	
сличних	 активности,	 прописаних	 правилником	 који	 се	 понављају	
сваке	године.	

Неопходно	 је	 интензивирати	 и	 објединити	 низ	 институција	 и	
организација,	 које	 имају	 јасне,	 непрофитабилне	 и	 корисне	
информације	 које	 ће	 покренути	 на	 не	 само	 размишљање,	 већ	 и	 на	
акцију	 све	 горе	 наведене	 актере.	 Бавимо	 се	 свим	 облицима	 насиља,	
али	акценат	стављамо	на	електронско	насиље.	

У	сали	Скупштине	општине	Сомбор	организована	је	јавна	трибина	
са	 циљем	 едуковања	 наставника,	 стручних	 сарадника,	 учитеља	
локалне	 заједнице	 у	 вези	 са	 безбедним	 окружењем	 у	 школи,	
сигурности	 деце	 на	 интернету	 и	 улози	 одељења	 за	 борбу	 против	
високотехнолошког	криминала	од	заштите	дигиталног	насиља.	

Стручњаци	 из	 Министарства	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	
развоја	 и	 криминалистичке	 полиције	 изнели	 су	 примере	 из	 наше	
праксе	 и	 појаснили	 процедуру	 за	 поступање	 у	 интервентним	
ситуацијама	и	предложили	низ	превентивних	активности.	

Истакнуто	 је	 пет	 кључних	 области	 у	 школи	 за	 делотворну	
превенцију	насиља	

1.	 Истицање	позитивног	коришћења	технологије	

2.	 Разумевање	 и	 разговор	 о	 модерним	 начинима	 комуницирања	 и	
опасностима	електронског	насиља	

3.	 Успостављање	јасних	правила	и	последица	

4.	 Омогућавање	пријављивања	електронског	насиља	

5.	 Евалуација	утицаја	превентивних	активности	

Примери	 активности	наставника	и	 стручних	 сарадника	 у	 вези	 са	
превенцијом	насиља	

 Рад	 са	 ученицима	на	 заједничком	доношењу	правила	која	негују	
вредност	и	ненасиља	и	толеранције.		

 Упознавање	ученика	са	одговорностима	и	последицама	које	носи	
непоштовање	правила.		

 На	 активностима	 усмереним	 на	 превенцију	 насиља	 и	 начинима	
реаговања	установе	у	ситуацији	насиља	

 Родитељи,	учесници	и	сарадници	у	активностима	установе	
 	Информишу	 родитеље	 о	 њиховим	 правима	 и	 обавезама	 у	 овој	

области	

 Упознавање	 родитеље	 са	 постојањем	 Тима	 за	 заштиту	 деце	 од	
насиља	и	њиховом	улогом	

Наставници	 су	 прошли	 обуку	 о	 интервентним	 и	 превентивним	
активностима,	 интеркултуралности	 и	 мултикултуралности	 како	 би	
лакше	 решавали	 васпитне	 проблеме.	 Унапредили	 смо	 компетенције	
за	превентивни	рад,	рано	препознавање	фактора	ризика,	правилно	и	
благовремено	 реаговање,	 вештине	 комуникације,	 ненасилно	 и	
конструктивно	 решавање	 сукоба,	 тимски	 рад	 и	 сарадњу,	 подршку	
партиципацији	деце/ученика.	

На	 родитељским	 састанцима	 смо	 едуковали	 родитеље	 о	
наведеним	 темама.	 Приоритет	 нам	 је	 едукација	 родитеља	 и	 помоћ	
својој	 деци	 да	 се	 спрече	 непријатности	 и	 насиље	 везано	 за	
информационе	технологије.	

Организовали	 смо	 велику	 јавну	 трибину	 за	 родитеље,	 ученике,	
наставнике	 и	 све	 заинтересоване	 у	 сарадњи	 са	 фондацијом	
“Тијанаклик“	 и	 од	 стручњака	 из	 НЕТ	 патроле	 научили	 како	 избећи	
наивност	 у	 коришћењу	 интернета	 и	 кораке	 које	 треба	 предузети	
приликом	дешавања	електронског	насиља.	Упознали	смо	се	са	циљем	

постојања	 НЕТ	 патроле	 и	 овлашћењима	 и	 улогом	 криминалистичке	
полиције	у	процедури	електронског	насиља.	

Упознали	 смо	 се	 о	 безбедном	 коришћењу	 интернета	 и	 његовој	
злоупотреби	 од	 стране	 малолетника,	 али	 и	 злоупотреби	 интернета	
над	 малолетницима.	 Научили	 смо	 о	 лажном	 представљању,	
злоупотреби	 личних	 података,	 злоупотреби	 фотографија	 на	
друштвеним	 мрежама	 и	 неприкладном	 садржају	 који	 постоји	 на	
интернету.	Ученици	су	активно	учествовали	у	раду	радионица	и	тако	
најбоље	схватили	да	ли	греше	и	како	греше.	

Родитељи	су	добили	и	брошуру	наших	сарадника,	удружења	„Друг	
није	 мета“.	 Кроз	 садржај	 брошуре	 родитељи	 су	 се	 упознали	 и	
систематизовали	 већ	 стечена	 знања	 о	 сигналима,	 који	 указују	 да	 је	
дете	жртва	насиља	или	је	чак	и	злостављано,	о	безбедном	коришћењу	
интернета,	о	највећим	опасностима	на	интернету	и	о	томе	како	треба	
да	реагује	када	проблем	открије	и	које	кораке	да	предузме.	

Ученицима	 је	 на	 часовима	 одељењског	 старешине	 предочена	
процедура	 у	 интервентним	 активностима	 и	 важност	 упознавања	 са	
садржајима	 који	 су	 окачени	 на	 видна	 места	 у	 школи,	 а	 усмерени	 су	
против	насиља.	

На	 Дан	 толеранције	 16.	 11.2016.	 године	 стручна	 служба	 школе	
припремила	 је	 једночасовну	 презентацију	 са	 дискусијом	 у	 циљу	
едуковања	 свих	 ''успаваних''	 ученика	 о	 вршњачком	 насиљу.	
Најинтересантнији	 део	 је	 био	 везан	 за	 одабир	 и	 приказивање	 видео	
садржаја	 са	 толерантним	 садржајима.	 Ширење	 племенитости,	
позитивних	 емоција	 и	 лепих	 речи	 преовладавали	 су	 на	 овим	
дискусијама.	

Глумци	 Народног	 позоришта	 у	 Сомбору	 били	 су	 нам	 гости	 у	
неколико	 наврата	 са	 представама	 везаним	 за	 заустављање	 насиља.	
Ученици	 су	 веома	 заинтересовани	 за	 овај	 вид	 едукације.	 Професори	
физичког	 васпитања	 неколико	 пута	 годишње	 организују	 турнире	 у	
екипним	 спортовима	 са	 циљем	 ширења	 ферплеја,	 а	 сузбијања	 и	
заустављања	насиља.	

Професори	српског	језика	и	наставници	страних	језика	врло	често	
за	 теме	 на	 писменим	 задацима	 бирају	 управо	 оне	 у	 којима	 ученици	
могу	 да	 изразе,	 опишу	 и	 представе	 своја	 осећања	 везана	 за	 насилне	
ситуације.	

Учествовање	 у	 пројектима	 везаним	 за	 интеркултуралност	 и	
међусобно	 уважавање	 разлика	 омогућило	 нам	 је	 да	 упознамо,	 да	 се	
дружимо	 и	 посећујемо	 школу	 и	 средину	 другачију	 од	 наше.	 То	
искуство	 је	 нашим	 ученицима	 омогућило	 да	 прошире	 видике	 и	 на	
конкретним	 дружењима	 свој	 ниво	 толеранције	 подигну	 на	 виши	
ниво.	

Веома	 смо	поносни	на	ове	 активности,	 које	представљају	пример	
добре	праксе	и	сматрамо	да	насиља	може	и	мора	да	буде	све	мање.	

		

	АКТИВНОСТИ	ШКОЛЕ	У	ЗАШТИТИ	ОД	
ДИГИТАЛНОГ	НАСИЉА		

Душанка	Ћурувија,	педагог	

Промотивни	материјал	„Друг	није	мета“	
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Научимо	како	да	емоције	раде	за	нас,	а	не	против	нас 	
	Већ	као	деца	се	сусрећемо	са	многим	изазовима	и	тешкоћама.	Неке	

од	њих	се	крију	у	питањима:	„Како	да	будем	самопоуздан	у	
ситуацијама	у	којима	се	бојим?	Како	да	решим	свађу	са	другом	из	
разреда?		Како	да	родитељима	дам	до	знања	да	ми	нешто	смета?“.		

Неке	тешкоће	успемо	сами	да	решимо,	а	неке	не.	Многе	од	њих	нас	
збуњују	и	онда	бежимо	од	њих	или	се	љутимо	на	њих,	могуће	и	да	
постајемо	агресивни.	Способност	да	идентификујемо,	препознамо	и	
одговоримо	на	своју	емоцију	и	емоцију	других	на	прикладан	и	здрав	
начин	гради	нашу	емоционалну	писменост.	Емоционална	писменост	је	
једна	посебна		способност,	која	нас	оспособљава	да	се	ухватимо	у	
коштац	са	тим	ситуацијама	пре	него	што	оне	постану	нерешиве	или	се	
претворе	у	дуготрајније	проблеме.	

Шта	су	то	емоције?	Можемо	ли	да	утичемо	на	њих?	Како	да	се	
носимо	са	њима?	Како	настају	емоције?		Да	ли	су	похвале	важне	за	
емоционални	развој	човека?	Које	су	најважније	људске	емоције?		

Емоције	су	реакције	особе	на	стимулус,	који	је	оцењен	као	
значајан,	а	чији	је	циљ	да	се	особа	припреми	за	адаптивно	понашање.	
Оне	су	нам	важне,	јер	утичу	на	наше	понашање,	мишљење	о	себи	и	
другима.	

Емоције	свако	доживљава	на	свој	начин.	Њих	показујемо	изразом	
лица,	положајем	тела,	тоном	гласа,	гестикулацијом...	Четири	основне	
емоције	су:	радост,	туга,	страх	и	љутња.	
						Оне		настају	тако	што	када	се	деси	нека	ситуација	,ми	реагујемо	
тако	што	мислимо	о	тој	ситуацији,	и	тако	се	наше		мисли	претварају	у	
наша	веровања		и	,	управо,	та	наша	веровања	изазивају	емоционалне	
реакције	

Важно	је	да	изражавамо	емоције,	али	при	томе	треба	да	пазимо	да	
својим	понашањем	не	повредимо	себе	или	друге.	Свака	емоција	је	
вредна,	свака	је	важна,	свака	се		рачуна.	Нема	погрешних	и	лоших	
осећања.	Има	само	неконструктивних	реакција	и	поступака.	Осећања	
се	деле	на	пријатна	и	непријатна,	а	не	на	добра	и	лоша	осећања.	
Мање	пријатне	емоције	је	важно	да	препознамо,	да	видимо	шта	нам	
поручују	и	како	можемо	са	њима	да	се	носимо.	Технике,	које	нам	
помажу	да	лакше	подносимо	негативне	емоције,	су:	трчање,	спорт,	
бројање	до	10	и	натраг,	дубоко	дисање,	разговор,	писање,	опуштање,	
визуализација	и	афирмације.	
							Емоционално	писмена	особа	воли	себе	и	поштује	друге	и	то	зна	да	
изражава	у	комуникацији.		Ерик	Берн,	творац	Трансакционе	анализе,	
дефинисао		je		строук	 похвалу 	као	јединицу	социјалног	
препознавања	и	у	том	смислу	строук	је	порука,	којом	се	препознаје	
нечије	постојање.	Претпоставка,	од	које	се	овде	полази,	је	да	је	неко	
довољно	вредан	да	би	његово	постојање	било	признато	од	стране	
других.	Због	тога	су		похвале		од	суштинске	важности	за	емоционално	
и	психичко	здравље	људи.	
						Похвале		могу	да	буду	позитивне	и	негативне,	као	и	невербалне	и	
вербалне.	
Позитивне	похвале		су:	реална	похвала	личности,	понашања,	реална	
критика	понашања,	активно	слушање	и	додир,	поклањање	пажње	и	
поклона.	
Негативне	похвале		су:	нереалне	похвале	и	негативно	дефинисање	
личности.	
							Невербалне	похвале		могу	да	буду:	осмех,	мрштење,	махање	руком,	
климање	главом,	а	вербалне	похвале		могу	да	варирају	од	обичног	
поздрава	до	разговора.	
							Емоционално	писмена	особа	је	она	особа,	која	има	развијене	
вештине	успешног	комуницирања	са	другима	,уме	да	поклања	
искрене	и	истините	изразе	наклоности		и		уме	да	тражи	наклоност,	
која	јој	је	потребна,	прихвата	похвале	које	жели,		уме	да	одбије	
нежељене	похвале,		уме	да	даје	похвале	сама	себи,		уме	да	користи	
интуицију	у	проверавању	поступака	или	намера	друге	особе.																		

Када	комуникацију	започињемо	из	позиције	позитивне	критике,	
циљ	нам	је	да	покажемо	одговорност	и	поузданост,	да	заштитимо	себе	
и	друге	и	да	поставимо	границе	у	односима	са	другима.	Када	
комуникацију	започињемо	из	позиције	негативне	критике,	циљ	нам	је	

да	омаловажимо,	преваримо	и	увредимо.	Критика	мора	да	буде	строго	
усмерена	на	понашање,	а	не	на	другу	особу.	Вербалне	формулације	
садрже	фразе	као	што	су:	Смета	ми,	не	допада	ми	се,	не	свиђа	ми	се,		
омета	ме,			не	одговара	ми.	

Све	ово	можемо	да	преточимо	у	једну	интересантну	радионицу	за	
ученике	свих	узраста.	Циљ	радионице	је	да	ученици	усвоје	основне	
информације	о	емоцијама	и	како	оне	утичу	на	друге	људе.	

‐	За	почетак,	размисли,	шта	су	емоције	и	шта	оне	за	тебе	
представљају?	
Емоције	су..............	
Оне	за	мене	представљају..............	
‐Које	емоције	волиш	да	осећаш,	а	које	не	волиш?	
‐Сада	размисли,	у	којим	ситуација	се	јављају	поједине	емоције!	
Срећна	сам	када,	тужна,	љута,	бојим	се...............	
‐У	овој	вежби	се	ученици	питају	да	кажу	како	показују	поједине	
емоције.	
Срећу,	тугу,	страх,	љутњу		показујем	тако	да.........	
‐Како	подносе	негативне	емоције	и	које	технике	користите	за	
сузбијање	негативних	емоција?	
Моје	технике	којима	подносим	негативне	емоције	су..............	
Шта	мислите:	шта	је	стрес,	које	су	ситуације	за	вас	стресне	и	
зашто?	
И	на	крају	да	се	закључи:	
1.	Да	је	важно	да	препознамо	емоције	и	да	их	изразимо	на	
примерен	и	прикладан	начин,	али	да	водимо	рачуна	да	својим	
понашањем	не	повредимо	ни	себе	ни	друге.	
2.	Да	се	емоције	мењају.	
3.	Да	можеш	да	се	осећаш	другачије	неко	нека	друга	особа.	
4.	Свака	емоција	је	важн,	свака	је	вредна,	свака	се	рачуна.	

	

Педагошки	 музеј	 је	 је	 једна	 од	 најстаријих	 установа	 ове	 врсте	 у	
Србији.	 На	 иницијативу	 Учитељског	 удружења,	 а	 са	 циљем	 да	
прикупља	и	чува	наставна	средства	и	друге	предмете	од	историјског	
значаја	за	основне	школе	и	учитеље,	осниван	 је	Школски	музеј	1896.	
Током	више	од	једног	века	прикупљено	је	неколико	десетина	хиљада	
уџбеника,	 наставних	 средстава,	 фотографија	 и	 докумената	 који	
сведоче	о	раду	српских	школа	од	почетка	19.	века	до	данас.	Током	свог	
постојања,	 Музеј	 се	 селио	 неколико	 пута,	 а	 од	 1969.	 је	 у	 згради	
Београдске	 реалке,	 подигнуте	 око	 1840,	 односно	 у	 кући	 Цветка	
Рајовића,	тадашњег	управиитеља	вароши	београдске.		

Свечаност		обележавања	120	година	постојања	и	рада	Педагошког	музеја	
отпочела	 је	 поздравним	 говором	 Божидара	 Зејака,	 директора	 Педагошког	
музеја,	 и	 поздравном	 речју	 престолонаследника	 Александра	
Карађорђевића.	 Затим	 је	 следио	 филм	 о	 историјату	 Музеја.	 У	 име	
Министарства	 културе	 и	 информисања	 публици	 се	 обратио	 Владан	
Вукосављевић,	 министар	 културе	 и	 информисања,	 који	 је	 истакао	 значај		
Музеја	у	којем	се	чувају	од	заборава	почеци	развоја	школског	система	у	Србији,	
као	и	значај	српских	учитеља	за	развој	школства	и	просвете	у	протекла	два	
века.	 Заменик	 градског	 секретара	 за	 културу	 Милан	 Лазовић,	
честитајући	 јубилеј,	 указао	 је	 	 	 улогу	Музеја	 у	 прикупљању	 вредних	
експоната		за	изучавање	историје	српског	образовања.	У	свом	говору	
навео	 је:	На	 хиљаде	 експоната	које	Педагошки	музеј	 чува	и	показује	
представљају	 народно	 добро	 и	 чврсте	 темеље	 за	 даљи	 развој	
школства.	Вредност	образовања	је	у	томе	што	стоји	на	темељима	свих	
достигнућа	 у	 области	 науке,	 уметности,	 културе	 и	 језика	 на	 овим	
просторима	 који	 су	 нераскидиви	део	 светске	 баштине.	 Стихове	Јована	
Јовановића	Змаја	казивао	је	Тихомир	Станић,	драмски	уметник,	а	свечаност	су	
увеличали	 и	 ученици	 Школе	 за	 музичке	 таленте	 из	 Ћуприје.	 Др	 Рајна	
Димитријевић,	редовни	професор	Филолошког	факултета	у	Београду,	у	својој	
беседи	 истакла	 је	 значај	 Јована	 Стерије	Поповића	 и	 	 Стојана	Новаковића	 за	
развој	образовања	па	самим	тим	и	српског	друштва.	Свечаност	се	завршила	
доделом	захвалница	институцијама	и	појединцима.	Обележавању	 јубилеја	
присуствовали	 су	 и	 Младен	Шарчевић,	 министар,	 просвете,	 науке	 и	
технолошког	 развоја,	 изасланица	 председника	 Републике	 Јасмина	
Митровић	 Марић,	 представници	 Града	 Београда,	 као	 и	 дародавци,	
пријатељи	 музеја,	 музеалци	 и	 педагози.	 После	 свечаности,	 која	 је	 била	
одржана	у	Свечаној	сали	Ректората	Београдског	универзитета,	у	Педагошком	
музеју	 отворена	 	 је	 изложба	 под	 називом	 Селекција	 аквизиције	 	 на	 којој	 су	
приказани	највреднији	поклони	и	откупи	који	се	чувају	у	збиркама	Музеја.		

„Човек	само	срцем	добро	види.	Суштина	се	очима	
не	да	сагледати.“		

А.	ДЕ	СЕНТ	ЕГЗИПЕРИ:	„МАЛИ	ПРИНЦ“		

Светлана	Петровић,	педагог		

ЕМОЦИОНАЛНА	ПИСМЕНОСТ	

ОБЕЛЕЖЕНО	120	ГОДИНА	ПОСТОЈАЊА	И	
РАДА	ПЕДАГОШКОГ	МУЗЕЈА		

Маја	Николова		



Радмила	Урошевић	je	магистар	социологије.	Радила	је	у	медијима	и	
сектору	 социјалне	 заштите.	Последњих	15	 година	највише	 се	 бавила	
креирањем	 социјалне	 политике	 и	 развијањем	 социјалне	 заштите	 на	
локалном	нивоу	са	посебним	фокусом	на	ресурсима,	партнерствима	и	
активацији	 појединаца.	 Пише	 кратке	 приче,	 поезију	 и	 сатиру.	 Аутор	
два	 позоришна	 комада	 „Вратите	 ми	 моје	 козе“	 и	 „Извините,	 колико	
имате	 година“	 са	 циљем	 да	 помери	 границе	 наше	 стварности	 и	 нас	
самих.	

Запослена	 је	 у	 Одељењу	 за	 друштвене	 делатности	 Градске	
општине	Звездара.	

П.Н:	 Под	 волонтерским	 радом	 људи	 подразумевају	 различите	
ствари.	За	неког	је	кључна	карактеристика	одсуство	новчане	надокнаде	
за	нечији	рад	док	је	за	друге	то	одсуство	присиле	било	које	врсте.	Које	
су	кључне	карактеристике	волонтерског	рада?	

Важна	 су	 оба	 елемента	 које	 сте	 навели.	 Када	 грађани	 дођу	 у	
Волонтерски	 сервис	Звездаре	 са	жељом	да	 се	прикључе	 звездарском	
„волонтерском	 јату“	 први	 корак	 је	 добровољност	 и	 жеља	 да	 се	 део	
слободног	 времена	 посвети	 онима	 којима	 је	 помоћ	 и	 подршка	
најпотребнија.	На	едукацијама	често	кажем	да	 је	волонтирање	место	
за	све	нас‐	оне	који	желе	да	помажу	и	оне	којима	 је	помоћ	потребна.	
Волонтирање	 заиста	 јесте	 социјална	 алхемија	 која	 окупља	 обичне	
грађане,	 професионалце,	 приватни,	 цивилни	 и	 јавни	 сектор.	 Реч	 је	 о	
процесу	 у	 коме	 сви	 добијају,	 који	 тражи	 знање,	 континуитет	 и	
посвећеност.	Волонтирање	препознаје	и	активира	наше	ресурсе,	а	то	
је	данас	посебно	важно	за	све	појединце	и	целокупну	заједницу.	И,	на	
крају,	 волонтери	 су	 појединци	 који	 нису	 равнодушни	 према	 другим	
људима	и	заједници,	према	њиховим	проблемима	и	немоћи.		

П.Н:	Да	ли	 је	школски	програм	подстицајан	за	развој	волонтерског	
рада	и	учење	волонтирању?		

Школски	 програм	 даје	 довољан	 оквир	 да	 се	 волонтирање	
промовише	као	социјална	и	културолошка	вредност,	а	моје	искуство	је	
да	 су	 данашњи	 млади	 људи	 сјајни,	 емпатични	 и	 расположени	 за	
хуманитарни	 рад	 и	 волонтирање.	 Треба	 им	 само	 дати	 праву	
информацију,	 	 инспирацију	 и	 пружити	 могућност.	 Наставницима	 то	
јесте	додатни	ангажман	и	због	тога	су	локалне	самоуправе,	општине,	
удружења	грађана	и	цивилни	сектор	важни	партнери.	Волонтирање	је	
важно	 за	 процес	 одрастања,	 учења,	 социјализације,	 прихватања	
концепта	свеживотног	учења.	

Да	ли	је	то	примена	програма	из	грађанског	васпитања,	веронауке,	
слободних	 ваншколских	 активности?	 То	 није	 важно.	 Волонтирање	
треба	да	буде	животна	филозофија,	вредност	и	природна	потреба	свих	
нас,	па	и	младих	људи	који	разумеју	о	чему	им	причамо,	али	им	треба	
већа	подршка	и	помоћ	у	организовању	волонтерских	активности.	

П.Н:	 Према	 Вашем	 сазнању	 у	 којој	 мери	 се	 користе	 могућности		
волонтерског	 рада	 за	 реализацију	 наставних	 садржаја	 у	 циљу	
остваривања	васпитне	компоненте	наставног	процеса?	

Одељење	 за	 друштвене	 делатности	 и	 Волонтерски	 	 сервис	
Звездаре	 пуних	 пет	 година	 расписују	 конкурс	 за	 најволонтерску	
акцију	основаца	и	средњошколаца	на	Звездари.	Млади	нам	се	јављају	
са	својим	идејама	и	то	су	често	акције	усмерене	на	социјално	угрожене	
вршњаке,	децу	без	родитељског	 старања,	 старије	 суграђане,	 уређење	
животног	и	школског	 окружења.	 Таквим	односом	према	 заједници	 у	
којој	 живе	 млади	 на	 најбољи	 начин	 граде	 своју	 личну	 и	 грађанску	
свест,	 осећај	 солидарности	 и	 чињенице	 да	 можемо	 да	 утичемо	 на	
мењање	 стварности,	 да	 је	 потребно	 да	 сарађујемо,	 планирамо	 и	
делујемо.	Могућности	су	велике,	али	их	ми	не	користимо	у	довољној	
мери,	 посебно	 када	 су	 млади	 у	 питању.	 Неке	 школе	 на	 Звездари	 су	
далеко	 одмакле	 и	 њихови	 примери	 су	 добре	 лекције	 другима	 како	
можемо	да	волонтирамо	и	да	то	волонтирање	буде	видљиво,	корисно	
и	добро	за	све.	

П.Н:	 Као	 координаторка	 Волонтерског	 сервиса	 Звездаре,	 недавно	
сте	 обележили	 петогодишње	 резултате	 у	 раду,	 а	 многобројни	
пријатељи	и	партнери	са	којима	успешно	сарађујете,	међу	којима	су	и	
Дом	 здравља	 и	 Центар	 за	 социјални	 рад	 Звездаре,	 добили	 су	
захвалнице.	У	чему	је	тајна	Вашег	успеха?	

Ускоро	 ћемо	 обележити	 6.	 рођендан.	 Поносни	 смо	 на	 наше	
волонтере/ке,	сараднике	и	социјалне	партнере.	Дом	здравља	Звездара	
нас	драгоцено	прати	од	првог	дана	у	нашој	бризи	за	старије	и	немоћне	
суграђане	 и	 организовању	 заједнички	 акција.	 Са	 Центром	 за	
социјални	 рад	 смо	 такође	 у	 сталној	 комуникацији	 трудећи	 се	 да	
помогнемо	најугроженијим	суграђанима,	а	има	их	много	и	сваког	дана	
све	више.	

Ако	 бисмо	 говорили	 о	 неким	 тајнама	 успеха,	 онда	 бих	 највише	
говорила	 о	 добро	 постављеном	 програму	 који	 је	 акредитован	 у	
надлежном	Министарству	рада,	запошљавања,	борачке	и	инвалидске	
заштите,	 у	 којима	 су	 потребе	 и	 могућности	 појединца	 најважније,	 о	
сарадњи	 у	 којој	 су	 сви	 подједнако	 драгоцени,	 озбиљно	 постављеној	
организацији,	непрекидној	размени	идеја,	знања	и	искуства.	Није	увек	
лако,	али	је	увек	лепо.	

	П.Н:	Да	ли	се	могу	измерити	доприноси	волонтерског	рада	и	на	који	
начин?	

Наравно.	 Волонтерски	 сервис	 Звездаре	 на	 месечном	 нивоу	
реализује	 просечно	 500	 волонтерских	 сати,	 око	 200	 волонтерских	
услуга	уз	помоћ	40	волонтера/ки	за	250	корисника	од	којих	је	50‐так	у	
кућним	 условима.	 Помажемо	 највише	 старијим	 и	 суграђанима	 са	
инвалидитетом	 и	 развојним	 проблемима.	 Волонтери	 помажу	 у	
кућним	 условима,	 Саветовалишту	 за	 појединце	 и	 породице,	 у	
просторијама	 Сервиса	 или	 путем	 телефона,	 реализују	 различите	
креативне	 радионице,	 школе	 компјутера	 и	 енглеског	 за	 сениоре,	
Инетрнет	клуб.	Све	што	радимо	за	наше	суграђане	 је	бесплатно,	а	за	
волонтере	 Општина	 и	 наши	 партнери	 обезбеђују	 волонтерске	
награде.	

П.Н:	 С	 обзиром	 да	 се	 образовни	 систем	 суочава	 са	 изазовима	 у	
погледу	 мотивације	 наставника	 и	 ученика	 у	 васпитно‐образовном	
процесу,	 	 на	 који	 начин	 можемо	 да	 утичемо	 на	 мотивацију	 деце	 и	
младих	да	се	укључе	у	волонтерске	активности?	

Мислим	да	је	највећа	мотивација	питати	младе	шта	њима	треба	и	
шта	они	могу	и	хоће	да	ураде	да	им	свакодневица	буде	квалитетнија.	
Питајмо	 младе	 људе,	 они	 најбоље	 знају	 своја	 интересовања,	
прилагодимо	 се	 њиховим	 идејама	 и	 форматима.	 У	 волонтирању	 је	
добро	 и	 то	 што	 се	 релативно	 брзо	 добије	 повратна	 информација	 и	
потврда	о	значају	онога	што	радимо.	Ко	 једном	то	доживи,	научио	 је	
лекцију.		

Заиста	 мислим	 да	 на	 младима	 свет	 остаје.	 Због	 тога	 смо	 и	 у	
обавези	 да	 им	 отворимо	 простор	 за	 делање.	 Њима	 ће	 сигурно	 бити	
боље,	 а	 и	 ми	 старији	 ћемо	 много	 тога	 од	 њих	 научити.	 Школе	 су	
база	 ,али	 процес	 учења	 треба	 да	 се	 пренесе	 и	 на	 друге	 просторе,	
институције,	све	оно	што	чини	живот.	Ми	запослени	у	Општини	често	
организујемо	часове	грађанског	васпитања	у	скупштинској	сали.	Тада	
чујемо	да	су	многи	средњошколци	и	основци	први	пут	ушли	у	зграду	
општине	 ,која	 је	 за	 њих	 виртуелна	 творевина	 и	 без	 јасне	 представе	
шта	она	значи	за	грађане.	

П.Н.	 Какви	 су	 правци	 унапређивања	 компетенција	 наставника	 за	
пружање	подршке	волонтерском	раду	код	деце	и	младих	у	образовно‐
васпитном	процесу	и	која	је	улога	педагога?	

У	свету	волонтирање	заузима	место	које	му	припада.	Оно	је	важно,	
препознато	и	 признато.	Ми	 смо	на	путу	да	 волонтирање	буде	 важна	
компонента	 одрастања,	 учења,	 праксе,	 социјализације	 и	 свега	 што	
доноси	квалитет	у	личном	и	професионалном	развоју	појединца.	Моја	
препорука	 педагозима,	 психолозима,	 наставницима	 и	 директорима	
школа	 је	 да	 волонтирање	 пусте	 на	 велика	 врата	 у	 своје	 школе.	
Основне	 и	 напредне	 едукације	 су	 важне	 за	 јачање	 компетенција	 и	
сигурна	 сам	 да	 капацитети	 у	 колективима	 постоје.	 Недавно	 сам	
говорила	 у	 Зуботехничкој	 школи	 на	 Звездари	 о	 волонтирању	 и	
Волонтерском	сервису	Звездаре.	Пријатно	су	ме	изненадили	и	млади	
и	 запослени	 у	 школи	 на	 који	 начин	 размишљају	 и	 раде	 ,и	 посебно,	
намеравају	да	региструју	своју	волонтерску	организацију.	То	 је	 један	
од	добрих	путева	и	за	ученике,	и	за	наставнике	и	саму	школу.	Поред	
тога	 што	 своје	 активности	 могу	 да	 оснаже	 аплицирањем	 код	
различитих	фондова,	једна	формализована	волонтерска	организација	
остаје	 генерацијама	 које	 долазе,	 а	могућности	 су	 бескрајно	 велике	и	
значајне.	

П.Н.	Шта	су	по	Вама	кључне	промене	које	педагог	може	да	иницира	
и	прати	на	нивоу	установе	у	циљу	подршке	и	неговања	бројних	добити	
волонтирања	за	друштво	у	којем	живимо?	

Најбоље	 и	 најефикасније	 волонтирање	 је	 оно	 које	 одговара	 на	
потребе	 и	 могућности	 заинтересованих	 страна.	 Иначе	 су	 најбољи	
програми	 они	 који	 обележавају	 проблеме,	 потребе,	 циљеве	
појединаца.	Са	друге	стране	активација	оних	којих	се	програми	тичу,	
представљају	 дугорочну	 инвестицију,	 јер	 млади	 из	 својих	 ципела	
најбоље	знају	и	могу	да	креирају	активности	и	циљеве.	Питајте	младе	
шта	 их	 мучи,	 шта	 би	 желели,	 кога	 би	 укључили	 из	 окружења	 у	
решавање	 одређеног	 проблема.	 Волонтирање	 може	 да	 буде	 прелеп	
полигон	 за	 реализацију	 међугенерацијске	 сарадње	 и	 солидарности.	
Млади	о	својим	проблемима,	потребама	и	интересовањима	све	знају,	
само	 има	 недостаје	 менторска	 подршка	 и	 вођење.	 Педагози	 имају	
знања	да	 воде	 тај	 процес,	 развијају	 социјалну	мрежу	и	координирају	
волонтирање	у	најбољем	интересу	младих.	

Да	 ли	 ће	 то	 бити	 део	 грађанског	 васпитања	 или	 слободних	
активности,	 неформалне	 групе,	 то	 је	 мање	 важно.?	 Кроз	 едукације	
Волонтерског	сервиса	Звездаре	прошли	су	представници	19	општина	
из	 Београда	 и	 Србије.	 Потребно	 је	 научити	 основна	 правила	 у	
организацији	волонтерских	активности	,а	садржај	исписују	они	према	
којима	 је	 волонтирање	 фокусирано.	 И	 поред	 тих	 правила,	
организовање	 волонтирање	 је	 креативно,	 интересантно,	 са	 безброј	
могућности.	

Порука	читаоцима	
Данас	 је	 појединац	 више	 него	 икад	 усамљен,	 често	 без	 подршке	

која	 нам	 је	 свима	 током	 живота	 потребна.	 Волонтери	 су	 људи	 који	
непрекидно	примају	и	пружају	подршку,	знају	да	су	некоме	драгоцени,	
друже	 се,	 непрекидно	 развијају	 своје	 социјалне	 кругове,	 вештине	 и	
знања.	 Има	 ли	 бољег	 места	 да	 нам	 живот	 буде	 садржајнији,	
интересантнији?	 	 А	 ми	 сами	 припадамо	 кругу	 добрих	 људи,	 којих	
верујте,	 има	 много	 више	 него	што	 претпостављамо.	 У	 материјалном	
свету	у	коме	живимо	и	у	коме	се	све	мери	новцем,	емотивни	интерес	је	
важан,	 а	 то	 знају	најбоље	они	који	 су	 га	доживели.	А	 то	 су	 хумани	и	
солидарни	људи,	 волонтери.	 Због	 свега	 тога‐	 волонтирајте	 и	 будите	
хумани	највише	према	онима	који	не	могу	да	вам	се	реванширају!	

 8	
ВОЛОНТЕРИЗАМ	КОД	ДЕЦЕ	И	МЛАДИХ	

ДАНАС		

Маја	Врачар,	педагог	
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Трибина	 „Животна	 проблематика	 деце	 у	 образовној	 делатности“,	
поводом	 90‐годишњице	 рођења	 др	 Александре	 Санде	 Марјановић,	
одржана	 је	 7.	 децембра	 2016.	 године	 у	 просторијама	 Завода	 за	
проучавање	културног	развитка,	Риге	од	Фере	бр.4,	у	Београду.		

Иницијатори	 и	 организатори	 трибине	 су:	 др	 Исидор	 Граорац,	
Висока	школа	 струковних	 студија	 за	 образовање	 васпитача	 у	 Новом	
Саду,	 др	 Александра	 Марјановић	 Шејн,	 Хил	 колеџ	 у	 Филаделфији	 и	

Љубица	Бељански	‐	Ристић.	
Подршку	 реализацији	 трибине	 пружили	 су	 Завод	 за	 проучавање	

културног	 развитка	 Србије	 и	 Одељење	 за	 педагогију	 и	 андрагогију	
Филозофског	факултета	у	Београду.		

Педесетак	поштовалаца	Сандиног	дела	и	рада	–	како	њених	колега,	
тако	 и	 њених	 студената,	 сада	 професора	 неки	 су	 већ	 и	 у	 пензији ,	
педагога	 практичара,	 васпитача,	 студената	 педагогије	 окупили	 су	 се	
да	подрже	трибину	и	подсете	се		битних	идеја	професорке	Санде,	идеја	
које	и	данас	инспиришу	и	подстичу	на	размишљање	и	деловање	како	
професоре,	тако	и	практичаре.	

Отварање	скупа	je	започело	звучним	записом,	одломком	са	 једног	
предавања,	 на	 којем	 је	 говорила	 проф.	 др	 Санда	 Марјановић	
седамдесетих	година.		

Након	 звучног	 записа	 који	 је	 отворио	 скуп,	 скупу	 се	 обратила	 и	
одржала	уводно	предавање	ћерка	Санде	Марјановић	–	Ана	Марјановић	
Шејн,	професорка	на	Хил	колеџу	у	Филаделфији.		

Живка	Компленац,	као	знак	захвалности	што	је	имала	прилику	да	
учи	 од	 професорке	 Санде,	 написала	 је	 Сонет	 за	 Алкесандру	 и	
прочитала	пред	свима.		

Након	тога	 је	више	изглагача	говорило	на	различите	теме	о	раду	
др	Санде	Марјановић,	а	они	су:	

Светозар	 Богојевић:	 Разлози	 недостатности	 институција,	 као	 и	
институционалног	васпитања	
Јана	 Манчић:	 Преображај	 институционалног	 у	 друштвено,	

отворено	 васпитање	 и	 могућности	 заједничког	 живљења	 деце	 и	
одраслих	
Драгана	 Павловић‐Бренеселовић:	 Дете	 у	 радовима	 проф.	 Санде	
Марјановић	
Слободанка	 Гашић	 Павишић:	 Поглед	 Санде	 Марјановић	 на	 дечје	
језичко	ствралаштво	
Ана	 Марјановић	 Шејн:	 Дијалошки	 ко‐ауторски	 приступ	
стваралаштву	и	отвореност	у	образовању	
Живка	 Крњаја:	 Зашто	 су	 схватања	 Санде	 Марјановић	 о	 игри	 и	
данас	актуелна	
Весна	Цолић:	Образовање	васпитача	у	радовима	Санде	Марјановић	
и	данас	
Свенка	 Савић:	 Интердисциплинарност	 у	 приступу	 Санде	
Марјановић	
Радмила	 Ивановић:	 Шта	 сам	 учила	 од	 професорке	 Санде	
Марјановић	
Након	 излагања	 су	 учесници	 могли	 да	 постављају	 питања,	

коментаришу	и	дискутују.	Закључак	трибине	је	да	се	организује	скуп	у	
част	професорке	Санде	као	и	награда	која	би	носила	њено	име.	Такође	
је	 било	 речи	 о	 покретању	 сајта,	 где	 би	 се	 између	 осталог	 нашао	 и	
материјал	 са	 трибине,	 као	 и	 аудио	 запис	 са	 предавања	 професорке	
Санде.	

				

У	 среду	 7.	 децембра	 одржан	 је	 	 скуп	 у	 знак	 сећања	 на	 др.	
Александру	 Санду	 Марјановић,	 моју	 маму.	 Част	 ми	 је	 да	 се	 нађем	 у	
кругу	 свих	 вас	 ,који	 сте	 је	 знали	 и	 од	 којих	 су	 неки	 били	 њени	
најближи	 сарадници,	 у	 време	 кад	 сам	 ја	 била	 само	 ћерка	 Санде	
Марјановић.	А	ја	сам	тек	у	последњих	десетак	година	ОТКРИЛА	Санду,	
тек	 онда	 када	 сам	 и	 ја	 на	 неки	 начин	 постала	 педагог,	 тј.	
едуцатионалист.		Оно	што	мислим,	да	је	најважније	да	се	каже,	јесте	да	
се	 Санда,	 и	 као	 човек	 и	 као	 научник,	 пре	 свега	 руководила	 	 идејом	
хуманизовања,	 обогаћивања,	 демократизовања	 и	 осмишљавања	
људског	живота,	а	нарочито	живота	мале	деце.			

Санда	је	децу	видела	као	људе	којима	је	за	нормално	и	осмишљено	
одрастање	потребно	једно	минимално	људско	право,	оно	право	за	које	
се	увек	боре	одрасли	да	би	живели	као	слободни	људи.	А	то	 је	право	
гласа	 у	људској	 заједници	 у	 којој	 одрастају.	 А	 деца,	 ни	 до	 дан	данас,	
немају	 то	 најважније	 људско	 право	 ‐	 право	 на	 учешће	 у	 формирању	
јавног	 мњења,	 и	 право	 на	 учешће	 у	 доношењу	 одлука	 о	 сопственом	
животу	и	о	свету	у	којем	живе.			

Када	 кажемо	 “животна	 проблематика	 деце	 у	 образовној	
делатности”,	то	значи	да	управо	оно	што	детету	чини	живот,	његова		
породица,	његови	интереси	и	снови,	запажања	и	размишљања,	његове	
радости	 и	 патње,	 и	 планови,	 треба	 да	 буду	 извор	 стварања	 и	
обликовања	 образовне	 и	 васпитне	 праксе	 са	 тим	 дететом.	 А	 дете	
треба	 да	 буде	 учесник	 у	 том	 процесу,	 и	 у	 принципу,	 а	 и	 у	 пракси,	
уместо	 да	 буде	 подвргнуто,	 како	 је	 Санда	 говорила,	 некој	
универзалној,	 унапред	 смишљеној,	 инструментализованој	 и	
институционализованој	 педагошкој	 обради.	 Отвореност	 васпитне	
праксе	је	отвореност	скроз	на	скроз:	и	отвореност	васпитне	заједнице	
ка	 културном	 и	 социјалном	 богатству	 друштва	 ,а	 исто	 тако	 и	
унутрашња	 отвореност	 васпитне	 заједнице	 ка	 слободи	 и	
равноправности	 партиципације	 деце	 и	 њихових	 породица	 у	 тој	
заједници.		

Оно	што	сам	 ја	открила	као	окосницу	Сандиног	дубоког	порива	у	
њеној	научно	‐	истраживачкој	делатности	јесте	тежња	да	истражи,	да	
открије	 и	 да	 сања	 о	 томе	 како	 се	 васпитно‐образовна	 пракса	 може	
преобразити	 од	 технолошке 	 обраде	 деце	 у	 један	 људски	 однос	 у	
којем	 не	 само	 да	 деца	 сазнају,	 већ	 се	 и	 од	 деце	 сазнаје	 о	 важним	
стварима,	и	у	којем	се	са	децом	заједнички	ствара.	И	како	се	та	пракса	
може	 усмерити	 ка	 стварању	 животног	 смисла,	 животне	
сензибилности	 и	 животних	 мудрост	 и	 са	 децом	 и	 за	 децу,	 а	 тиме	
непосредно	и	посредно,	и	за	оне	који	са	децом	живе	и	раде.	

Овај	 наш	 мали	 скуп,	 управо	 ,је	 посвећен	 тим	 Сандиним	
инспиративним	идејама.	Ми	ћемо	их	овде	данас	само	скицирати,	дати	
им	 облик	 и	 значај.	 Наша	 жеља	 је	 да	 се	 из	 ових	 наших	 неминовно	
кратких	промишљања	на	трагу	Санде	Марјановић	можда	изроди	идеја	
и	о	једној	већој	и	значајнијој	конференцији.		Данас	би	Санда	напунила	
90	година,	и	мислим	да	би	да	је	овде,	била	радознала	да	чује	шта	смо	
за	последњих	30	година	сазнали,	шта	радимо	и		о	чему	сањамо.	

СКУП	ПОВОДОМ	90.	ГОДИНА	ОД	РОЂЕЊА	
ДР	АЛЕКСАНДРЕ	САНДЕ	МАРЈАНОВИЋ		

Бојана	Стојановић,	педагог	

Александрa	Сандa	Марјановић		

СЕЋАЊЕ	НА	МОЈУ	МАМУ	ДР	АЛЕКСАНДРУ	
САНДУ	МАРЈАНОВИЋ	

Ана	Марјановић	‐	Shane		

Трибина	„Животна	проблематика	деце	у	образовној	делатности“	



Овај	интервју	 са	проф.	др	Љубицом	Продановић	радила	сам	у	мају	
2015.године.	У	њеном	дому,	окружене	књигама,	педагошким	списима	и	
свескама	,	разговор	се	све	време	одвијао	у	пријатној	атмосфери.		

Била	 је	 велика	 част	 упознати	 се	 са	 богатим	 педагошким	 радом	
професорке,	 потешкоћама	 на	 које	 је	 наилазила	 на	 свом	 педагошком	
путу	 и	 са	 колико	 воље,	 ентузијазма,	 рада	 и	 пре	 свега	 љубави	 према	
педагогији	савладавала	исте.	

Упознавање,	 разговори	 са	 професорком	 оставили	 су	 на	 мене	 	 јак	
утисак,	баш	као	што	је	и	она	и	сав	њен	рад,	оставио	неизбрисив	траг	у	
српској	педагогији.	

Проф.	др	Љубица	Продановић	преминула	је	03.07.2016.	године.	

	
ПН:	Можете	 ли	 нам	 нешто	 више	 рећи	 о	 Вашој	 богатој	 педагошкој	

каријери?	
Задњих	месеци	1944.	године,	за	тек	ослобођени	Београд,	започеле	

су	године	у	миру	у	још	не	завршеном	Другом	светском	рату,	а	за	мене,	
ученице	3.	разреда,	почетак		упознавања	педагошке	теорије	и	праксе.	

Поред	 нових	 предмета	 у	 школи,	 учествовали	 смо,	 заједно	 са	
професорима	на	рашчишћавању	рушевина.	Рад	са	децом,	пионирима	у	
основној	школи	и	сарадња	са	одраслима	на	алфабетским	течајевима,	
био	је	додатна	моја	обавеза,	и	почетак	праксе	у	просвети.	

Као	 скојевку	 су	 ме	 послали	 на	 обронке	 Радан	 планине	 у	
Куршумлију.	Тамо	сам	као	учитељица	радила	од	1947	до	1949,	потом	
као	наставница	српског,	руског	и	физичке	културе	у	основној	школи	у	
Рачи	 куршумлијској.	 Од	 1949‐1951.	 радила	 сам	 у	 Нишу,	 а	 потом	 се	
вратила	 у	 Београд	 да	 студирам	 педагогију.	 Након	 дипломирања	
1955,радила	сам	као	професор	Учитељске	школе	у	Бања	Луци	до	1958.	

Поново	 се	 враћам	 у	 Београд	 овога	 пута	 за	 асистента	 на	
Филозофском	 факултету,	 одељење	 за	 педагогију,	 катедра	 за	
дидактику.	За	време	три	реизборности	докторирала	сам,	била	 	у	САД	
на	студијском	програму	и	друштвено	се	ангажовала	у	Саветовалишту	
Центра	за	родитеље	при	Дому	пионира.	

Од	 1968.	 напуштам	 универзитетску	 каријеру	 и	 прелазим	 за	
руководиоца	 Центра	 за	 одрасле	 у	 новоотвореном	 Дому	 пионира,	 у	
Таковској	8.		

Од	1977.	изабрана	сам	за	професора	педагогије	са	дидактиком	на	
Вишој	педагошкој	школи	у	Београду.	Тај	сам	посао	радила	и	када	сам	
примљена	 на	 дужност	 	 Секретара	 секције	 за	 образовање,	 науку,	
културу	 и	 физичку	 културу	 при	 Савезној	 конференцији	
Социјалистичког	 савеза	радног	народа	 Југославије.	Када	 сам	увидела	
да	рад	у	таквој	организацији	није	креативан,	напустила	сам	и	прешла	
у	 Републички	 завод	 за	 унапређивање	 образовања	 и	 васпитања	 на	
место	 вишег	 просветног	 саветника,	 где	 сам	 радила	 све	 до	 одласка	 у		
превремену	пензију	 по	личној	жељи 	1.01.	1984.		

Наредних	 30	 година	 сарађивала	 сам	 са	 СУРСОМ	 и	 бавила	 се	
истраживањима	и	инструктивним	радом.	Резултате	сам	истраживања	
претварала	 у	 писану	 и	 живу	 реч	 за	 три	 категорије	 корисника	
просветне	раднике,	ученике	и	њихове	родитеље. 	
Директан	 инструктивни	 рад	 престала	 сам	 2010.	 године.	 Од	 тада	

настављам	 са	 	 индиректним	 радом	 и	 издавањем	 књига	 углавном	
електронским	путем.			

ПН:	 Радили	 сте	 као	 учитељица	 у	 комбинованим	 одељењима	 у	
селима	Иван	Кула	и	Рача.	Колико	 је	 тај	 рад	и	искуство	 у	школи	имао	
утицаја		на	Ваш	професионални	развој	касније?	

Директан	 рад	 са	 децом	 ми	 је	 помогао	 да	 будем	 у	 контакту	 са	
методикама	 основношколске	 наставе	 и	 да	 учим	 од	 самих	 ученика.	
Лакше	 сам	 као	 професор	 Учитељске	 школе	 оспособљавала	 будуће	
просветне	 раднике.	 Искуство	 ми	 је	 значило	 и	 у	 унапређивању	
допунске	 наставе	 на	 матерњем	 језику	 у	 иностранству,	 као	 и	 при	
изради	 уџбеника	 за	 ту	 категорију	 просветних	 радника,	 као	 и	 за	
просветне	 раднике	 који	 су	 у	 нашој	 земљи	 радили	 са	 билингвалном	
децом	наших	националних	мањина.	

ПН:	 Сав	 ваш	 рад	 и	 искуство	 са	 децом	 –	 ученицима	 и	 њиховим	
родитељима,	преточени	су	у	књиге.	Оне		су	с	једне	стране,	дале	велики	
допринос	 	 педагогији	 као	 науци,	 а	 са	 друге	 стране	 велика	 практична	
помоћ	педагозима	и	просветним	радницима	који	се	баве	васпитањем	и	
образовањем	 деце.	 Можете	 ли	 нам	 нешто	 више	 рећи	 о	 Вашим		
књигама?	

Свака	 моја	 књига	 је	 резултат	 истраживачког	 рада	 на	 одређену	
тему.	 У	 почетку	 сам	 сваку	 књигу	 намењивала	 одређеној	 категорији	
корисника	 просветним	радницима,	деци,	младима	и	родитељима .	

Касније	сам	књиге	намењивала	свим	корисницима,	јер	сматрам	да	
оно	 што	 зна	 просветни	 радник	 о	 породичном	 васпитању	 треба	 да	
познаје	и	родитељ.	Такве	су	књиге	Осамостаљивање	детета	‐	ученика,	
Сарадња	 просветног	 радника	 са	 родитељима,	 Рад	 у	 паровима	 или	
Проверите	како	васпитавате	у	школи	тј.	Проверите	како	васпитавате	
у	породици	и	друге.	

ПН:	Руководили	сте	Центром	за	одрасле	Дома	пионира	Београда	 од	
1968. 	 организујући	 програмске	 садржаје	 како	 за	 родитеље	 деце	 од	
рођења	 до	 пунолетства,	 тако	 и	 и	 просветне	 раднике	 за	 сарадњу	 с	
родитељима.	 Колико	 је	 постојање	 оваквог	 Центра	 потребно	 данас	
родитељима	и	просветним	радницима?	

У	времену	када	 је	радио	Центар	 за	родитеље,	 уочили	 смо	да	није	
добро	централизовати	тај	рад.	Зато	смо	се	придружили	идеји	да	свака	
школа	 и	 предшколска	 установа	 буде	 својеврстан	 центар	 за	 сарадњу.	
Изборили	 смо	 се	 да	 у	 свакој	 институцији	 буде	 запослен	 педагог,	
психолог	и	социјални	радник,	у	зависности	од	броја	ученика	.	

Разрађен	 је	 систем	 акредитоване	 обуке	 за	 све	 запослене	 у	
васпитно‐образовним	установама		широм	Србије,	те	су	сви	просветни	
радници	у	могућности	и	обавези	да	се	стално	стручно	усавршавају.	

ПН:	 Која	 би	 била	 Ваша	 порука	 педагозима	 који	 данас	 раде	 у	
васпитно‐образовним	установама?	

Порука	педагозима,	просветним	радницима	је:	
	‐	 Да	 се	 стално	 самообразују	 и	 стручно	 усавршавају,	 не	 чекајући	
организовани	позив,	већ		да	то	буде	њихова	стална	потреба.	
‐	Да	што	чешће	у	колективу	разговарају	о	јединственом	васпитању	
деце	‐	ученика	са	којом	раде.	
‐	Да	користе	све	могућности	учења,	не	само	од	ауторитета,	већ	и	од	
деце.	Мислим	на	позитивна	искуства	из	прошлости	и	будућности.	
На	крају,	након	разговора	уследило	је	и	сликање	за	успомену....		

 10	
IN	MEMORIAM:		ПРОФ.	ДР	ЉУБИЦА	

ПРОДАНОВИЋ		

ПРОФ.	ДР	ЉУБИЦА	ПРОДАНОВИЋ		

Интервју	са	Проф.	др	Љубицом	Продановић		

Јела		Станојевић,	педагог				
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	Изложба	 “Читамо	 и	 пишемо	 са	 Аном	 Франк”	 	 гостовала	 је	 у	

Краљеву,	 	 у	 Пољопривредно	 –	 хемијској	 школи	 ''Др	 Ђорђе	 Радић''	 у	

периоду	од	17	–	28.10.2016.	године.		

Изложба	 се	 реализовала	 се	 у	 виду	 	 сарадње	Народне	 библиотеке	

Србије	 и	 организације	 Terraforming.	 Подржана	 је	 	 од	 Међународне	

алијансе	за	сећање	на	Холокауст	IHRA,	чији	је	члан		Србија.		

Концепт	 изложбе	 	 је	 развијен	 у	 Музеју	 куће	 Ане	 Франк,	 у	

Амстердаму.	

У	основним	школама	кроз	програм	српског	језика	и	књижевности	

обрађује	 се	 “Дневник	 Ане	Франк”	 у	 седмом	 разреду,	 а	 у	 	 четвртом	 и		

осмом	разреду	основне	школе,	као	и		у		другом	разреду	средње	школе	
кроз	програм	историје		Други	светски	рат.				Изложба	пружа	могућност	

стицања	 основних,	 али	 и	 продубљених	 знања	 о	 нацизму	 ,	 подстиче	

развој	 међупредметних	 компетенција	 код	 ученика	 и	 доприноси	

остваривању	стандарда	из	српског	језика	и	књижевности	и	историје.		

Изложба	на	примерен	начин,	кроз	интерактивни	приступ	развија	

емпатичност	 код	 ученика,	 омогућује	 стицање	 знања	 о	 хронологији	
дешавања	 током	 нацизма	 у	 Европи	 ,	 	 пратећи	 судбину	 породице	

Франк	у	периоду	од	1933.	године	до	1945.године.	

Изложба	 је	 примерена	 за	 ученике	 млађих	 разреда	 од	 9	 до	 12	

година ,	као	и	за	ученике	старијих	разреда	основне	школе	 	од	13	до	

15	 година 	 и	 за	 ученике	 првог	 и	 другог	 разреда	 средњих	 стручних	

школа	и	гимназије.		

Током	 посматрања	 изложбе	 ученици	 су	 	 попуњавали	 вежбанку,	

примерену	узрасту	 ,која	их	на	креативан	и	интерактиван	начин	води	

кроз	 животну	 причу	 Ане	 Франк.	 	 Један	 од	 циљева	 изложбе	 је	

подстицање	читања	и	писања		код	ученика	кроз	креативне	задатке.	

Изложбу	 је	 посетио	велики	број	 	 ученика	из	 основних	и	 средњих	
школа	 различитог	 узраста.	 Кроз	 радионичарски	 приступ	 у	 складу	 са	

узрастом	ученика	,	примереним	методичким	приступом	обрадили	смо	

наведене		теме.		

Велика	 заинтересованост	школа	 допринела	 је	 да	 изложбу	посети	

око	 1000	 ученика,	 заједно	 са	 својим	 учитељима,	 	 наставницима	

историје,	српског	језика	и	књижевности	и	стручним	сарадницима.	

Изложбу	су,	уз	присуство	радионици,	 	посетиле	школе:	ОШ	’’Јован	

Цвијић’’	 Сирча,	 ОШ	 ’’Олга	 Милутиновић’’	 Годачица,	 ОШ	 ’Бранко	

Радичевић’’,	 Витковац,	 ОШ	 ’’Милунка	 Савић’’,	 Витановац,	 ОШ	 ’’Јово	

Курсула”,	 ОШ	 ''Димитрије	 Туцовић'',	 ОШ	 ’’Светозар	 Марковић”,	 ОШ	

''Чибуковачки	 партизани'',	 ОШ	 ''Браћа	 Вилотијевић'',	 ОШ	 ''Бане	
Миленковић'',	Ново	Село,	ОШ	''Младост'',	Врњци,	ЕТШ	''Никола	Тесла'',	

Гимназија	 Краљево,	 Медицинска	 школа,	 Музичка	 школа,	 Уметничка	

школа,	 Шумарска	 школа	 и	 12	 одељења	 Пољопривредно‐	 хемијске	

школе	''Др	Ђорђе	Радић''	

	Подружница	 педагога	 Пчињског	 округа	 је	 у	 априлу	 и	 мају	

организовала	 низ	 активности	 у	 циљу	 стручног	 усавршавања	 својих	

чланова.	 У	 априлу	 је	 потекла	 идеја	 о	 едукацији	 педагога	 основних	

школа	за	тестирање	тестом	Тип‐1,	јер	су	сменом	генерација	педагози,	

углавном,	 људи	 без	 сертификата	 и	 стручног	 знања	 за	 тестирање	

првака.	Успостављена	је	сарадња	са	Школском	управом,	директорима	
и	 Друштвом	 психолога	 Србије	 и	 семинар	 је	 реализован	 у	 ОШ	 ''Вук	

Караџић''	 у	 Врању	 17.	 и23.	 априла.	 Учешће	 је	 узело	 13	 педагога	 из	

Пчињског	 и	 3	 из	 Јабланичког	 округа.	 Предавачи	 су	 били:	 Бранка	

Тишма,	Биљана	Радосављевић	и	Оливер	Ташковић.		

	8.	 маја	 је	 одржана	 радионица	 на	 тему:	 ''Праћење	 школске	

документације''.	 По	 групама	 је	 уз	 помоћ	 презентације	 размотрена	

суштина	 праћења	 школске	 документације.	 Циљ	 је	 био	 размена	

искуства	и	уједначавање	ставова.	

	На	јавној	трибини	''Жене,	мир	и	безбедност	у	Републици	Србији'',	

у	 скупштинској	 сали	 града	Врања,	 одржана	 јавна	расправа	18.	маја	и	

том	приликом	је	учешће	узела	Сузана	Антић,	педагог	као	представник	

Педагошког	друштва	у	Пчињском	округу.		

	У	 току	 маја	 Тим	 за	 истраживање	 је	 припремио	 упитник	 на	 тему	

''Положај	наставника	у	школи	и	у	друштву''.	Циљ	истраживања	је	да	се	

испита	однос	наставника	и	ученика,	однос	наставника	у	колективу	и	

положај	наставника	у	друштву	како	би	се	сагледао	статус	просветних	

радника	и	саме	професије.	Истраживање	 је	урађено	на	узорку	од	470	
наставника	 и	 ученика	 у	 17	 основних	 и	 средњих	 школа	 у	 Пчињском	

округу.	Презентацију	је	урадила	педагог	Милена	Тасић.	На	састанку,	у	

просторијама	 одељења	 Министарства	 просвете	 у	 Врању	 ,	

8.11.2016.презентовани	 су	 резултати.	 Уследила	 је	 опсежна	 анализа	

добијених	 резултата.	 Свако	 од	 педагога	 је	 проценио	 да	 би	
истраживање	имало	 смисла	и	 значаја	 треба	приказати	на	 седницама	

стручних	већа.	

	Израђен	је	програм	рада	за	школску	2016/17.годину.	

	

ИЗЛОЖБА	“ЧИТАМО	И	ПИШЕМО	СА	АНОМ	
ФРАНК”		У	КРАЉЕВУ	

АКТИВНОСТИ	ПОДРУЖНИЦЕ	ПЧИЊСКОГ	
ОКРУГА	

Марсела	Ескенази‐	Милутиновић,	педагог	

Сузана	Антић,	Председник	Подружнице	педагога	Пчињског	округа	

	
ИНФОРМАЦИЈЕ	О	ПРЕТПЛАТИ	
часописа	Настава	и	васпитање		

	
„НАСТАВА	И	 ВАСПИТАЊЕ“	 ‐	 часопис	 за	 педагошку	

теорију	и	праксу.		

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

Цена	претплате:		

		 	 4,000.00	за	установе	

		 	 2,500.00	за	појединце	 	 	

		 	 2,000.00	за	чланове	Педагошког	друштва	

ДЕТАЉИ	НА:		

www.pedagog.rs/nastava‐i‐vaspitanje	
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ПРОГРАМИ	СТРУЧНОГ	УСАВРШАВАЊА	
ЗА	ШКОЛСКУ	2017/2018.	и	2018/19.	ГОДИНУ	

Поштоване	колеге,	
За	ову	школску	годину	смо	Вам	припремили	програме	стручног	уса‐
вршавања	за	које	се	надамо	да	ће	допринети	Вашем	професионалном	
развоју	и	помоћи	да	стекнете	нове	и	усавршите	постојеће	компетен‐
ције	важне	за	унапређивање	образовно‐васпитног	рада.	
	
1.	 Корак	напред	у	сарадњи	одељенског	старешине	и	родитеља	бр.	

113	

Компетенција:	К4	

Приоритетна	област:	1	

4.000,00	динара	по	учеснику,	два	дана	

2.	 Професионализација	одељенских	старешина	у	сарадњи	са	родите‐

љима	бр.	123	

Компетенција:	К4	

Приоритетна	област:	4	

4.000,00	динара	по	учеснику,	два	дана	

3.	 Професионални	развој	стручних	сарадника	 педагога	и	психоло‐

га 	у	школама	и	домовима	ученика	бр.124	

Компетенција:	К4	

Приоритетна	област:	2	
2.600,00	динара	по	учеснику,	један	дан	

4.	 Планирање	и	реализација	додатне	образовне	подршке	ученици‐

ма/деци	са	сметњама	у	развоју	у	школи/предшколској	установи	

бр.	293	
Компетенција:	К2	

Приоритетна	област:	1	

4.000,00	динара	по	учеснику,	два	дана	

5.	 Рад	са	децом	из	маргинализованих	група	бр.	324	

Компетенција:	К3	

Приоритетна	област:	4	

4.000,00	динара	по	учеснику,	два	дана	

6.	 Како	унапредити	процес	самоевалуације	у	настави?	бр.	350	

Компетенција:	К2	

Приоритетна	област:	2	

2.400,00	динара	по	учеснику,	један	дан	

7.	 Технике	учења	бр.	456	

Компетенција:	К2	

Приоритетна	област:	1	

2.400,00	динара	по	учеснику,	један	дан	

Детаље	о	програмима	погледајте	на		

www.pedagog.rs/programi‐strucnog‐usavrsavanja	

	

Заинтересовани	могу	добити	све	остале	информације	на	телефон	

011/2687‐749,	радним	данима	од	10	до	15	часова	или	на	имејл	
drustvo@pedagog.rs		

ЧЛАНСТВО	У	ПЕДАГОШКОМ	ДРУШТВУ	СРБИЈЕ	
	информације	о	претплати	погледајте	на		страни	3 	

Педагошко	друштво	Србије	 је	добровољна	струковна	органи‐
зација	 дипломираних	 педагога,	 односно	 професора	 педагогије	 и	
других	који	 стручно	и	научно	проучавају	васпитање	и	образова‐
ње.		

Годишња	чланарина	износи	1800,00	динара	
 
Чланови	Педагошког	друштва	имају	право,	обавезу	и	одговорност	
да:	
 похађају	 по	 повољнијим	 ценама	 семинаре	 у	 организацији	 Педаго‐

шког	друштва	Србије	 у	зависности	од	начина	плаћања ;	

 добијају	 по	 повољнијој	 цени	 појединачну	 претплату	 за	 часопис	
„Настава	и	васпитање“;	

 добијају	бесплатне	Педагошке	новине;	

 од	 Педагошког	 друштва	 и	његових	 органа	 траже	 и	 добију	 стручну	
помоћ;	

 добију	потврде	о	интерном	стручном	усавршавању	 4	бода 	за	дола‐
ске	на	предавања	у	оквиру	Републичке	секције	стручних	сарадника;	

 учествују	у	раду	Педагошког	друштва	и		и	свих	облика	његовог	орга‐
низовања	и	деловања;	

 бирају	и	буду	бирани	у	органе	Друштва;	

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

 се	придржавају	статута	и	одлука	Скупштине;	

 	редовно	плаћају	чланарину	и	активно	раде	на	омасовљењу	и	афир‐
мацији	Педагошког	друштва;	

 штите	 и	 унапређују	 аутономију	 и	 интегритет	 професије	 педагога	 у	
складу	са	етичким	кодексом	педагога.	

Све	остале	информације	можете	добити	на	телефон:		

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

 имејл: drustvo@pedagog.rs	
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