
 

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА КРОЗ РЕЗУЛТАТЕ 
ПРВОГ ЕКСТЕРНОГ  ВРЕДНОВАЊА ШКОЛА 

 

О резултатима првог спољашњег вредновања квалитета рада школа наш саговорник 

била је педагог Јелена Најдановић- Томић, руководилац Центра за стандарде у Заводу за 

вредновање квалитета образовања и васпитања.  Јелена је радила у Министарству 

просвете на разним радним местима, а најдуже као саветник за развој школа. Бави се 

питањима осигурања квалитета у образованом систему. 

 У овом броју Педагошких новина Јелена ће нам рећи још нешто о резултатима првог 

екстерног вредновања школа у Србији, који су стандарди најтеже остварљиви ,а који су 

најбоље оцењени стандарди, како је процењена инклузивност школа у Србији, како ће 

ови резултати послужити као полазна основа за ревизију стандарда, које су препоруке 

школама и шта је планирано пројектом Подршка школи након спољашњег вредновања 

и када се завршава први циклус спољашњег вредновања школа 

ПН: Који стандарди су су најслабије оцењени, тј. показало се да су најтеже 

остварљиви? Да ли има разлике у основним и средњим, тј. средњим школама и 

гимназијама? 

У групи кључних стандарда заступљено  је свих седам области квалитета, али је 

логично  највише стандарда из области Настава и учење и Етос, што је у складу са 

постављеним приоритетима развоја образовања на нивоу система. Дистрибуција нивоа 

остварености кључних стандарда на четири нивоа показује да настава, као и учење које 

се остварује на настави, има највише недостатака у односу на остале стандарде из групе 

кључних. Индивидуализација наставе (2.3) и праћење напредовања ученика, које је у 

функцији учења (2.6) јесу аспекти рада наставника, који захтевају највише корекција и 

побољшања.  

С обзиром да „просечне“ основне школе  и средње школе, које су обухваћене вредновањем лако остварују 27 стандарда ( за основне школе 

теже су достижни стандарди 3.1, 2.6 и 2.3, а за средње 2.6, 2.5. и 2.3) можемо закључити да је квалитет, који је описан кроз стандарде достижан 

за наше школе и добро одсликава реалност. Ипак, постоји простор за даље унапређивање погледу достизања стандарда 3.1. који се односи на 

квалитет ученичких постигнућа, што је и суштински исход сваког школовања. Теже достизање овог стандарда можемо посматрати и као 

последице неостварености стандарда 2.3. и 2.6. јер  добро остварена индивидуализација наставе и квалитетно формативно оцењивање доводе 

до бољих постигнућа ученика. Такође, на размишљање наводи и чињеница да су, од седам области квалитета стандарди које се теже достижу  

два, управо у области Настава и учење. 

Просечна оцена изабраних стандарда износи 3,2 што значи да на стандардима из ове групе школе добијају нешто више оцене у односу на 

остале стандарде. Резултат је био очекиван, будући да су се спољашњи евалуатори у избору ових стандарда углавном руководили претходним 

успесима школе и активностима по којима је школа позната у средини. Иако у групи изабраних стандарда могу бити они, који се односе на све 

специфичности школе, чини се да су се евалуатори опредељивали углавном само за специфичности које одражавају позитивне аспекте рада 

школе.  
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ПН: С обзиром да су најслабије оцењени стандарди Наставе и учења 
2.6. (оцењивање) и 2.3. (индивидуализација) да ли имате неке 
препоруке за унапређивање квалитета рада у наведеним областима? 

Ова два стандарда нису случајно на листи кључних стандарда, јер 
од њих у великој мери зависи укупан квалитет наставе, односно 
постигнућа ученика.  Индивидуализација је пут ка инклузивном, 
односно квалитетном образовању, а она се остварује кроз 
диференцијацију и прилагођавање захтева, материјала, услова за 
рад… Нажалост, на часовима се још увек релативно ретко виде задаци 
различитих нивоа тежине, захтеви прилагођени групама ученика, 
различити текстови и остали наставни материјали за поједине 
ученике и сл. Оцењивање ученика још увек није у потпуности 
схваћено као интеграли део наставе и учења, па се ретко подаци, који 
се добијају иницијалним, пробним, годишњим  или завршним 
тестовима или другим испитивањима , користе за даље планирање 
рада и за индивидуализацију наставе. Потребно је да наставници 
веома пажљиво прочитају Правилник о оцењивању ученика у 
основном образовању ( за средње образовање још увек важи 
Правилник из 2003. али је припремљен нови ,који ће бити ускоро 
објављен, а који је у већој мери усклађен са Правилником о 
оцењивању ученика у основном образовању) јер је он конципиран 
тако да подржава оцењивање у функцију даљег развој и напредовања 
ученика. На часовима се релативно ретко виђају различити начини и 
поступци оцењивања или на пример: самоцењивање ученика. Такође 
квалитетна повратна информација, која садржи добру инструкцију за 
даљи рад и напредовање треба да буде присутнија у настави ,јер је она 
суштина формативног оцењивања. Пошто је добро дијагностичко 
оцењивање (иницијални тестови)  услов за индивидуализацију 
наставе ,не чуди да су баш ова два стандарда теже достижна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН: Који стандарди су оцењени најбоље и у којој мери су 

остварљиви? Да ли има разлике у основним тј. Средњим школама и 
гимназијама? 

Интересантно је да су и најбоље остварени стандарди у области у 
којој су и они тешко достижни , а то је Настава и учење. То су 
стандарди који се односе на примену адекватних дидактичко-
методичких решења на часу и стварање подстицајне атмосфере за рад 
на часу. Оно што такође веома добро у нашим школама, према 
резултатима спољашњег вредновања су добри међуљудски односи, 
руковођење усмерено на унапређивање рада и добра покривеност 
послова људима са одговарајућим компетенцијама. У погледу 
остварености ових стандарда нема значајних разлика између 
основних и средњих школа.  

ПН: Инклузија је као системска мера уведена 2009. године. Сви 
индикатори квалитета повезани су са инклузивношћу школе. Како је 
процењен развој инклузивности школа у Србији према резултатима 
спољашњег вредновања?  

Пошто је инклузивна школа ,исто што и квалитетна школа за сву 
децу, јасно је да се сви стандарди и индикатори непосредно или 
посредно односе и на инклузивност школе. На основу резултата до 
сада вреднованих школа, можемо закључити да школе напредују у 
развоју инклузивности, у неким аспектима, брже у неким спорије. У 
великом броју школа формирани су потребни тимови, израђују се 
педагошки профили и ИОП-и, прати се напредак ученика у односу на 
планиране активности, најчешће у односу на ученика, који имају 
тешкоће у развоју и учењу. Много ређе се ове мере подршке 
предузимају у односу на даровите ученик, а такође није довољно 
присутан аспект инклузивности усмерен на све ученика кроз 
индивидуализацију наставе, што се види кроз ниску оствареност 
стандарда 2.3.  

ПН: Да ли добијени резултати екстерног вредновања престављају 
репрезентативну слику квалитета рада школа у Србији? 

Проценат школа обухваћених спољашњим вредновањем на нивоу 
школске управе је веома различит.  Школске управе су при избору 
школа имале различите критеријуме, али је на избор школа у великој 
мери утицала чињеница да је спољашње вредновање велика новина у 
нашем образовном систему. Због тога је један од критеријума био  да 
се изаберу школе ,које су спремне за сарадњу.  Када тумачимо 
резултате ове податке, треба имати у виду. Праву слику квалитета 
рада школе имаћемо када истекне први циклус петогодишњег 
вредновања. Ипак, вредновањем је до сада обухваћена скоро 
половина основних и скоро трећина средњих школа, па нам и ови 
резултати пружају доста  простора за закључивање, нарочито кад се 
узме у обзир чињеница да не постоји значајна разлика у резултатима 
вредновања између прве (шк. г.2012/13. ) и друге године вредновања 
(шк.г.2013/14. ) 

ПН: Шта нам говоре ови резултати и коју врсту подршке школе 
могу да очекују како би унапредиле квалитет свог рада? 

Укупно гледано у односу на све до сада вредноване школе можемо 
закључи да у нашим школама има доста јаких страна, али су се веома 
јасно показали  и сегменти ,које је потребно  унапредити.  Постоји 
такође не тако занемарљив број школа ,које морају хитно да предузму 
озбиљне мере за унапређивање рада. 

Укупно гледано, основне школе најлакше остварују стандарде из 
области Етос и Подршка ученицима, а најтеже из области Образовна 
постигнућа ученика и Настава и учење. 

Средње школе најлакше остварују стандарде из области Етос и 
Организација рада школе и руковођење, а најтеже из области Настава 
и учење. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања током 
ове године реализује пројекат под називом  Подршка школи након 
спољашњег вредновања, у оквиру којег се испитују различити модели 
подршке школама после спољашњег вредновања.  

Специфични циљеви овог пројекта односе са на :  

 унапређивање квалитета рада у школи ради остваривања 
стандарда квалитета у областима Настава и учење и Постигнућа 
ученика 

 оснаживање запослених у установама за самовредновање и 
развојно планирање,  

 остваривање сарадње и хоризонталног учења међу колегама 
једнаких по позицији и образовању (наставници, стручни 
сарадници и директори),  

 осмишљавање подршке коју просветни саветници и други 
учесници у систему могу да пруже установама. 
У процесу подршке школама за унапређивање рада на основу 

резултата спољашњег вредновања Завод рачуна на стручне 
сарадника, као снажан унутрашњи ослонац иницијативе и мотивације 
осталих запослених да унапреде свој рад. 

ПН: У којој мери ће се резултати добијени спољашњим 
вредновањем искористити за ревизију Стандарда квалитета рада 
школа? 

Први документ са стандардима квалитета рада установа већ  2012. 
године добио је додатак са стандардима квалитета специфичним за 
предшколске установе. Такође су припремљени стандарди и 
индикатори квалитета ,који се односе на специфичности средњих 
стручних школа. Исто тако и остале новине, које су уведене циљу 
унапређивања   нашег образовног система, треба да се препознају у 
оквиру квалитета. Резултати добијени спољашњим вредновањем су 
важна полазна тачка за ревизију стандарда, као и искуства самих 
спољашњих евалуатора, јер су и за њих као и за школе ова искуства 
потпуно нова.  

ПН: Првих 5 година од почетка екстерног вредновања завршава се 
2017. године. Да ли ће до тада све основне, средње стручне школе и 
гимназије проћи кроз процес екстерног вредновања? 

Иако је број спољашњих евалуатора релативно мали у односу на 
број установа, добром организацијом и планирањем могуће је 
постићи да се први циклус вредновања за све школе заврши до 2017. 
године, тако да се надам да ће се то и остварити.  

наставак са почетне стране 

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА КРОЗ 
РЕЗУЛТАТЕ ПРВОГ ЕКСТЕРНОГ  ВРЕДНОВАЊА 

ШКОЛА 

Драгана Спасојевић, педагог,                                                                                 

педагошки саветник  

Област 2 Настава и учење – оствареност стандарда – основна 
школа 

Област 2 Настава и учење - оствареност 
стандарда –средња школа 
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Један од важних показатеља сваког квалитетног образовног систе-
ма јесте праведност. Она подразумева једнак приступ образовању, 
што укључује пружање једнаких или приближно једнаких шанси сва-
ком детету да се школује, без обзира на пол, језик, порекло или социо-
економски статус породице из које потиче. То, између осталог, подра-
зумева једнаке могућности девојчица и дечака, касније жена и мушка-
раца, за остваривање људских права и активног укључивања у разли-
чите области живота заједнице (економску, политичку, културну, 
социјалну сферу). На тај начин се обезбеђује одржив, правичнији и 
демократскији развој друштва. 

Постоје широко распрострањена уверења и ставови на који начин 
род бива обликован полом - кроз доделу родних улога у друштву за-
висно од његових/њених биолошких карактеристика које се носе ро-
ђењем. Другим речима, људи рођењем припадају мушком или жен-
ском полу, а онда им друштво, култура, медији, религија, обичаји, ро-
дитељи, вршњаци, школа додељују одређене родне улоге кроз читав 
сет норми, очекивања, идеја, понашања. Тако родне улоге одређују 
мушке и женске способности и карактеристике. Различитост родних 
улога јесте основа родних неједнакости.  

Ако у друштву постоје ограничења ,која су наметнута појединцима 
кроз доделу родних улога, поставља се питање може ли се друштво и 
на који начин брже кретати напред. Чини се да је то једино могуће 
променом научених родно утемељених разлика. Изградња начела 
родне равноправности и права на једнаке шансе сваког детета може 
бити успостављена кроз партнерство породице и школе. Ова сарадња 
је природно повезана и условљена с обзиром на то да дете у одређе-
ном периоду живота одраста у породичном и школском контексту. То 
би значило да су и наставници/це и родитељи/ке на заједничком за-
датку у примени принципа једнаких шанси у раду школа. Међутим, 
намеће се питање: Да ли је у стварности баш тако, односно да ли су 
школа и породица на истом задатку када се родна равноправност 
спроводи у пракси?  

Већина наставника се слаже и прихвата родну равноправност као 
нешто што се подразумева и што се поштује. А да ли је у пракси заиста 
тако?  

Мој први сусрет са експлицитно израженом родном дискримина-
цијом се десио у тренутку када сам аплицирала на руководећу пози-
цију. На својим леђима сам осетила ефекат стакленог плафона 
(невидљива баријера, примарна и секундарна дискриминација којом 
се онемогућава промена социјалне и економске неравноправности 
полова). Тада сам спознала као изгледа када си дискриминисан, када 
су ти ускраћена права која ти припадају, само из разлога што си жен-
ског пола. То даље имплицира моје улоге у друштву, а занемарује све 
остало - особине, способности, компетенције, образовање.  

Ако наставници између себе праве разлику искључиво по полу, 
како ће се онда то изразити на самој наставној пракси, односно да ли 
ће те своје ставове наставници изражавати у непосредном раду са 
ученицима/цама? Некада ни наставници нису у довољној мери упоз-
нати са питањима ,која се тичу права на једнаке шансе дечака и девој-
чица. Могуће разлоге можемо тражити у чињеници да су наставници/
це већином и родитељи/ке и да посматрају родне односе и родне уло-
ге из две перспективе – професионалца и родитеља. Често и они сами 
носе убеђења, ставове, вредности ,које су током живота стекли, без 
преиспитивања њихове оправданости и заснованости. Постоји обиље 
литературе, чија је тематика управо родна равноправност.  

Током свог иницијалног образовања, наставници, иако су се при-
премали да преузму улогу онога који подучава, углавном нису били у 
прилици да похађају курсеве који се тичу питања везаних за родну 
инклузију. Прва прилика ,коју сам имала током свог образовања, а 
односила се на питања која тематизују родну једнакост, била је тек на 
мастер студијама Образовне политике када сам као изборни курс по-
хађала Родне перспективе у образовним политикама. Том приликом, 
изучавајући феминизацију наставничког позива, упознала сам се са 
бројним изазовима везаним за родну равноправност, родне односе и 
родне улоге у самом позиву наставника/ца. 

Изостанак сензитивности за питања рода, родних (не)једнакости, 

родног садржаја наставног материјала и наставне праксе, као и преи-
спитивања скривеног курикулума код оних који подучавају, воде ка 
неговању или подржавању и наглашавању родно утемељених разли-
ка.  

У образовном систему раде и они наставници ,који живе и раде у 
складу са принципима родне једнакости и равноправности. Проблем 
таквим наставницима/цама може настати онда када те своје ставове, 
идеје, схватања, очекивања, размишљања, иницијативе буду усамље-
на у колективу и не изазову шире интересовање. Моја искуства говоре 
да су  родно сензибилисани наставници/це упућени су на сопствене 
снаге и све што могу да учине је на појединачном нивоу и у раду са 
ученицима којима предају.  

Недавно се у одељењу првог разреда који водим, догодила ситуа-
ција која је била везана за родно стереотипне активности и игру. Тај 
моменат сам препознала као прилику да реагујем и применим оно 
што сам научила. Непосредно након тога у одељењу су уследили садр-
жаји везани за поменуту ситуацију, за коју су ученици оба пола били 
подједнако заинтересовани. Наведене активности су се односиле на 
заједничку, родно неутралну игру, коју сва деца воле и у којој радо 
учествују. Ипак, ненаметљив разговор са неколико колега у вези са 
ситуацијом у одељењу указао ми је да нису препознали родне стерео-
типе, чак стичем утисак и да их подржавају.  

Ако су наставници они који покрећу и спроводе промене у обра-
зовном систему, онда је такве проактивне наставнике/це потребно 
неговати и подржавати. Уколико изостане системска подршка њихо-
вим напорима разградње родних стереотипа и уношења родне пер-
спективе у непосредан рад са децом, велике су шансе да они одустану 
и да се предају.  

Придржавањем принципа родне једнакости успостављају се већи 
избори и могућности развоја индивидуалности и капацитета деце. 
Код деце се подстиче позиционирање у друштву, не на основу друш-
твених очекивања, већ на основу могућности које поседују. Тако се 
они појединачно развијају и тако читаво друштво напредује. Важно је 
да знамо да су ставови о родним односима и родним улогама научени 
и да се могу мењати. 

Посматрајући позицију родитеља и учешће у раду и функциониса-

њу школе, чини се да је успостављено једно велико партнерство. Ро-

дитељима је дата могућност да кроз учешће у стручним телима и ти-

мовима унутар школе партиципирају и доносе важне одлуке (одабир 

уџбеника, релације екскурзија, цену ђачке кухиње и слично). Другим 

речима, родитељи се питају за оно што чини живот једне школе. Оту-

да се намеће питање да ли родитељи ,који су изградили родну неосет-

љивост, желе да се баве питањима родне инклузије. Често се у пракси 

дешава да се код родитеља уочава несклад између њихових очекива-

ња од школе и заинтересованости да дају допринос образовању своје 

деце. Дозволићу себи слободу да кажем да би заједничка активност и 

иницијатива родитеља/ки и наставника/ца у школском контексту у 

вези са родну равноправношћу пре била препозната као догађај, а не 

као уобичајена сарадња два партнера у образовању деце. С друге стра-

не, постојање воље за активније учешће у животу школе код неких 

родитеља је једино што поседују, без икаквих идеја како би могли да 

отворе врата таквог партнерства.  

Партнерство породице и школе је неопходно у изградњи чврстих 

веза у образовању деце за родну равноправност и одрастање будућих 

нараштаја. Обе партнерске стране имају своја очекивања, жеље и на-

дања, али и капацитете за изградњу сарадње. Везе ,које сада постоје 

између породице и школе у вези са родном инклузијом, прилично су 

лабаве и крхке. Зато их је потребно учврстити синергијом расположи-

вих снага родитеља/ки и наставника/ца. Свакако да је изградња пар-

тнерства породице и школе, када је у питању родна инклузија, дуг 

процес који захтева време. Јака сарадња обе заинтересоване стране је 

сигуран пут утемељења родне једнакости у друштву и могућности 

његовог одрживог развоја. 

Текст је настао у оквиру пројекта „Изградња и јачање партнерства 

породице и школе“, чију реализацију је финансијски подржала Амба-

сада Краљевине Норвешке у Београду. 

Љиљана Грујић , 

  ОШ „Момчило Настасијевић''  Горњи  Милановац 

САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ НА ПУТУ КА 
РОДНО РАВНОПРАВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 



 

 

4 

18. међународна научна конференција Института за педагошка 
истраживања из циклуса „Педагошка истраживања и школска прак-
са”, под називом „Изазови и дилеме професионалног развоја настав-
ника и лидера у образовању”, одржана је 27. новембра 2015. године на 
Учитељском факултету у Београду. Организатори скупа су: Институт 
за педагошка истраживања из Београда, Завод за унапређивање 
васпитања и образовања Републике Србије, Мађарско-холандска шко-
ла за менаџмент у образовању Универзитета у Сегедину и Институт 
за лидерство у образовању Универзитета у Јуваскули, а у сарадњи са 
Темпус пројектом „Мастер програм лидерство у образовању“ (EdLead) 
543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-JPCR. 

Образовно лидерство данас представља једну од приоритетних 
тема, јер је препознато да су неопходни квалитетни лидери с обзиром 
на то да се од школа очекује да обезбеде квалитетно образовање мла-
дих. Преиспитивање улоге лидера у образовању резултирало је 
усложњавањем захтева ,који се пред њих постављају. У многим држа-
вама су знања, вештине, ставови и праксе школских лидера дефиниса-
ни у облику стандарда компетенција, а у Србији стандарди компетен-
ција директора васпитно-образовних установа донети су 2013. годи-
не.        

Др Славица Шевкушић, председница Програмског одбора, истакла 
је: „Чињеница је да је Институт за педагошка истраживања од свог 
оснивања (55 година) разматрао  као неке од кључних тема: 
„Професионални развој наставника”  и  „Професионални развој лиде-
ра”. У доминирајућем дискурсу о квалитетном образовању деце и мла-
дих једна од најважнијих тема је професионални развој наставника. 
Поједностављено речено - без квалитетних наставника и директора 
васпитно-образовних институција нема ни квалитетног образовања. 
Поред тога што свима, који се баве образовањем ,ова тврдња звучи 
здраворазумски, она има и веома озбиљну подршку у резултатима 
емпиријских истраживања. 

 „Циљ Конференције је да кроз најновија теоријска промишљања, 
резултате емпиријских истраживања новијег датума, као и примере 
добре праксе пружимо значајан допринос унапређивању професио-
налног развоја наставника и лидера у образовању, али и да укажемо 
на смернице у ком правцу може да се развија наш систем образовања 
у будућности “, нагласила је др Славица Шевкушић. 

Скуп је поздравио декан Учитељског факултета, професор др Да-
нимир Мандић  и  нагласио да је професионални развој наставника и 
лидера у образовању једна од кључних тема. Поред тога, приоритетна 
питања су у домену редефинисања онога што је значајно, а то су: ци-
љеви образовања, компетенције наставника, квалитет уџбеника, 
потребе ученика. Располажемо великим бројем експерата - истражи-
вача у овим областима. Према речима декана Мандића:  „ Питање над 
питањима је да ли је школа довољно интересантна ученицима, одно-
сно да ли васпитним методама подстичемо спољашњу или унутраш-
њу мотивацију код ученика, “ додаје др Мандић. 

Скупу се обратио др Жељко Станковић, заменик директора Завода 
за унапређивање васпитања и образовања, као и гости из Финске и 
Мађарске, др Микаел Риску и проф. др Вилмош Вас. 

У уводном саопштењу др Нада Половина из Института за педаго-
шка истраживања у Београду говорила је на тему „Квалитет ментор-
ства: кључне одреднице”. О популарности теме, како је истакла, гово-
ри обиље стручне и научне литературе, која се бави различитим 

аспектима и модалитетима менторства, али најчешће усредсређујући 
се на инструментално, а веома ретко на експланаторно ментор-
ство.         

Када је реч о сектору образовања у Србији, током последње две 
деценије у различитим реформским иницијативама концепт ментор-
ства добија на значају. Међутим, када је реч о квалитету менторства, 
истиче др Нада Половина, не говори се много. Мали број радова посве-
ћен је питањима квалитета менторства, јер је реч о веома сложеној 
теми. 

Резултати метаанализа показују да су ефекти менторства скром-
ни.  

Не постоји јединствена дефиниција менторства, нити јасна дефи-
ниција ко или шта чини квалитет ментора. Постоје бројни идеализо-
вани нормативи. 

Прегледом релевантне литературе и ослањањем на дугогодишње 
лично искуство, др Нада Половина издваја три одреднице које сматра 
претпоставкама квалитетног менторства:  квалитет неформалности 
менторског процеса, специфична природа процеса учења, усклађеност 
особености парадигматског оквира менторства са реалним капаците-
тима конкретне школске средине. 

Квалитет неформалности менторског процеса почива на квалите-
ту неформалности односа ментор-приправник, али се тиме не исцрп-
љује. Наиме, да би се остварио квалитет менторства битно је да при-
правник и ментор развију неформални однос (аутентично прихвата-
ње, реципроцитет у уважавању).  

Импликација за праксу, истиче др Нада Половина, састоји се у томе 
да се може допринети квалитету процеса учења , које се остварује 
кроз менторство уколико се на нивоу школе, кроз доприносе свих 
искусних практичара, успостави одређени ниво сагласности у погледу 
основних начела добре праксе и принципа, које требе афирмисати 
кроз менторство. 

Др. Тања Шијаковић, саветник координатор из Завода за унапређи-
вање образовања и васпитања Републике Србије истиче да иако су 
основним законским и подзаконским документима питања приправ-
ништва и менторства код нас формално решена, недостају нам истра-
живачки засновани увиди о томе како приправници и ментори разу-
меју понуђена решења и да ли их прихватају.  

Микаел Риску из Института за лидерство у образовању Универзите-
та у Јуваскули, у Финској, истакао је: „Оно на чему смо посебно радили 
је једнакост у учењу, а за мене је то инклузивно образовање. Лидер у 
образовању је потпуно нова дисциплина. Могу да кажем да се са гле-
дишта нашег Института бавимо само 2 године концептом лидера у 
образовању. Већ 20 година имамо програме за менторство, али наш 
приступ је интуитиван. Потребни су истраживачки радови на ту те-
му.” Микаел Риску је додао да је веома важно нагласити да је сваки 
наставник лидер у образовању и стога треба да подржимо образова-
ње наставника, усавршавање професора. Наравно, потребно је подр-
жати и директоре да се стручно усавршавају. 

Др Вилмош Вас са Универзитета за примењене науке, Центра за 
педагогију у Будимпешти, рекао је да је веома оптимистичан у погле-

„Што ниси објаснио речима, нећеш ни штапом.“ 

ТАТАРСКЕ ИЗРЕКЕ 

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

НАСТАВНИКА И ЛИДЕРА У ОБРАЗОВАЊУ 
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ду унапређивања лидерства у образовању. Истакао је да је важна не-
формалност односа, али је веома важно и то на који начин можемо да 
унапредимо формалну страну менторства. Др Вилмош Вас посебно 
наглашава да није потребно да се лидер бави администрацијом, већ 
инспирисањем и мотивисањем сарадника. Пре свега, додаје др Вил-
мош Вас, треба да мењамо менталитет запослених у образовању, а то 
значи да се фокусирамо на технике учења, да усмеримо пажњу на пи-
тања мотивације, на који начин мозак учи и слично. Дакле, потребно 
је систематски радити на унапређивању професионалног развоја 
наставника и лидера. 

Др Славица Шевкушић, сарадница Института за педагошка истра-
живања у Београду, представила је свој рад „Стандарди компетенција 
лидера у образовању: домени садржаја”. Према речима др Славице 
Шевкушић, главни разлог за успостављање стандарда за лидере у 
образовању представља тежња креатора образовних политика да 
повећају ефикасност њихове професионалне припреме и професио-
налног развоја. 

Успостављање стандарда у области лидерства у образовању пред-
ставља неопходан услов за осигурање квалитета образовања. 

Према речима педагога Драгане Спасојевић, одговорне уреднице 
„Педагошких новина“, директори школа треба да долазе на ту позици-
ју када су већ едуковани за то, а не обрнуто - да се едукују тек када 
постану директори. 

Данијела Петровић са Филозофског факултета Универзитета у Бео-
граду говорила је о професионалној припреми и професионалном 
развоју директора основних школа у Србији. Нагласила је да улога 
директора данас постаје све  комплекснија, као и улога наставника. 
Улога директора је веома важна за климу у школи. Стога је јасно коли-
ки значај има професионално усавршавање у области лидерства у 
образовању. Потребно је повећати понуду програма професионалног 
усавршавања у овој области, која ће бити у складу са професионалним 
потребама директора. На основу резултата ТАLIS истраживања о про-
фесионалној припреми и професионалном развоју директора основ-
них школа у Србији могу се формулисати следеће препоруке за обра-
зовну политику:  

 повећати учешће директора у активностима професионалне при-
преме и професионалног развоја које ће допринети континуира-
ном унапређивању њихове лидерске улоге; 

 обезбедити посебан студијски програм (мастер програм) намењен 
образовању и професионалној припреми лидера у образовању; 

 повећати понуду програма стручног усавршавања из области ли-
дерства у образовању, који су у складу са професионалним  потре-
бама директора; 

 подстицати сарадњу између директора из различитих школа, у 
циљу размене знања и искуства; 

 подстицати учешће директора у мрежама директора оформљеним 
у циљу професионалног развоја директора. 

 Професор др Мајда Ценцич са Педагошког факултета у Копру, Уни-
верзитета у Словенији, говорила је о изазовима предузетничких ком-
петенција за школске лидере. Школски лидери се свакодневно суоча-
вају са новим захтевима и изазовима. Они су опажени као агенси про-
мене и  представљају модел и пример за ученике и особље. Поред то-
га, укључивање предузетничких тема у наставне програме једна је од 
значајних тема о којима се говори. „С обзиром на све то, од школских 
лидера се очекује да поседују и предузетничке особине” , истиче др 
Мајда Ценцич. Једна од дефиниција каже да се предузетништво одно-
си на способност појединца да идеје претвори у акцију, да буде инова-
тиван, да ризикује, планира и управља пројектима ,имајући у виду 
остваривање циљева. Предузетничке компетенције захтевају активне 
методе ангажовања ученика да ослободе своју креативност и инова-
тивност; предузетничку компетентност и вештине, које се могу стећи 
или градити само кроз практичан рад, животна искуства и у сарадњи 
и партнерству са колегама. 

Александра Илић- Рајковић са Филозофског факултета у Београду 
представила је рад „Фронетички истраживачки приступ у образовању 
за лидерство и пример Георга Кершенштајнера”. Аутори рада су: А-
лександра Илић- Рајковић и Јован Миљковић. Рад је настао у оквиру 
пројекта Института за педагогију и андрагогију „Модели процењива-
ња и стратегије унапређивања квалитета образовања”. Намера је да се 
отвори дијалог о могућностима примене фронетичког истраживачког 
приступа у образовању за лидерство, посебно у домену формулисања 

визије. Истакнуто је да лидер у образовању мора да има карактери-
стике фронетичког истраживача, који поставља есенцијална питања и 
који позива на друштвени дијалог. Истраживача опредељеног за фро-
нетички приступ у проучавању друштвеног феномена руководе чети-
ри питања: 1. Куда идемо? 2. Да ли је то пожељан правац? 3. Ко добија, 
а ко губи, путем којих механизама моћи? 4. Шта би требало чинити?     

Ивана Б. Петровић са Филозофског факултета у Београду предста-
вила је рад „Професионална мрежа као полуга у развоју лидера у обра-
зовању”. Успостављање мрежа образовних лидера у Србији неопходно 
је да би се обезбедило управљање знањем и развој додатних компе-
тенција лидера. Унапређивање праксе лидерстава у образовању 
тешко је замислити без професионалне мреже, у оквиру које би наста-
јало и размењивало се знање о лидерству, у циљу креирања школе као 
психолошки здравог радног места, унапређивања наставе и образов-
них могућности ученика.  „Умрежавање је истовремено веома добра 
превенција стреса, који је саставни део посла директора “,каже Ивана 
Б. Петровић.        

Представљен је и рад „Злостављање на раду као изазов за профе-
сионални развој директора школа у Србији“. Аутори су: Светлана 
Чизмић, Ивана Б. Петровић и Милица Вукелић, са Одељења за психоло-
гију, Института за психологију Филозофског факултета у Београду. 
Тема је потекла из школског контекста. Истраживања у страним зем-
љама показују да су запослени у јавном сектору – здравству, државној 
управи и образовању, међу онима који су највише изложени злостав-
љању на раду. Могући разлози могу бити: специфичности посла, спе-
цифичне околности у којима раде запослени, као на пример – сигур-
ност посла зарад које су запослени спремнији да толеришу негативне 
поступке „С обзиром на карактер и мисију образовних институција 
јасно је да у њима треба инсистирати на „нултој толеранцији” зло-
стављања на раду”,истичу аутори рада.  

Како се наводи у раду, истраживања показују да директори школа 
могу значајно да унапреде карактеристике посла и услове на раду, 
који могу доприносити злостављању на раду. Директори треба да се 
залажу за унапређивање међуљудских односа кроз стварање радне 
климе, коју карактеришу подршка, толеранција и сарадња. 

Истакнуто је да су директори школа кључна полуга у превенцију 
злостављања на раду, али је скренута пажња и на могућност да и ди-
ректори школа могу да буду жртве злостављања на раду. 

Представљени су и други истраживачки радови, који, такође, имају 
веома значајан допринос унапређивању ове теме. 

У закључку је истакнуто је да је већини директора потребна подр-
шка у погледу стручног усавршавања, што потврђују и резултати 
истраживања. Педагози се слажу у ставу да је неопходно систематско 
улагање у усавршавање лидера како би они могли да унапређују шко-
ле. Општи закључак је да је још увек понуда програма професионал-
ног усавршавања лидера скромна и да на томе треба радити у будућ-
ности.  

Сања Југовић, педагог 
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 Подружница педагога Пчињског округа је  24. 11. 2015. године у 
Економској школи у Врању организовала трибину за родитеље и уче-
нике на тему ''Електронско насиље'' .Трибина је уследила након 
опсежног истраживања. Анкетирано је 1670 ученика основних школа 
и 560  средњих.Истраживање су спровели педагози док је резултате 
средио истраживачки тим Подружнице: Слађана Петковић, Милена 
Тасић, Лела Митић и Виолета Илић .  

Трибина је  организована у циљу едукације родитеља и ученика на 
ову тему и било је присутно  око 80 учесника што потврђују евалуаци-
они листићи. На трибини је приказана презентација  резултата истра-
живања, а затим је  вођен разговор са стручњацима за ову тему, са  
психологом Миленом Јовановић, педагогом Јадранком Стошић, соци-
јалним радником Анитом Стојменовић из Центра за социјални рад у 
Врању и са полицијским службеником Зораном Димићем. Из прве ру-
ке су присутни могли да чују које опасности вребају преко интернета, 
какав је профил насилника, колико група вршњака може да  негатив-
но утиче на појединца, које су психолошке и социјалне последице за 
дете жртву електронског насиља. Такође, разговарано је и о томе да 
ли родитељ треба да има увид у профил свог детета на друштвеним 
мрежама и како се што боље информисати о  опасностима које вребају 
на интернету. Дошло се до закључка да је  савремена технологија и  
електронска комуникација  неминовност и одраз савременог живота, 
али је веома битно  знати безбедно користити  интернет. Полицијски  
службеник је наводио примере из праксе, али је  указао и на пропуст 
нашег законодавства где се на жалост електронско насиље још увек 
не  третира као посебан вид насиља , већ се и у пријавама  траже еле-
менти   другог већ законом обухваћеног насилног понашања (на при-
мер: узнемиравање, порнографија, подвођење, завођење  и др.). Три-
бина је  окарактерисана од стране присутних као добро организована, 
сврсисходна и корисна. 

Организацију трбине реализовале; Сузана Антић, Данијела Попо-
вић и Данијела Ђендић. Тим за евалуацију: Данијела Митровић, Лела 
Митић и Јелена Грујић. 

Више о овом догађају као и фотографије можете видети на сајту 
подружнице www.podruznicaped.in.rs  

 

Обавештење у вези чланарине у Педагошком 
друштву Србије 

 

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. Од ове године увели смо новину и омогућили Вам 
да изаберете један од два начина плаћања, у зависности који Вам 
више одговара. 

Први начин је једнократна уплата годишње чланарине у износу од 
1500,00 динара за запослене, 500,00 динара за пензионере и сту-
денте до 29.02.2016. године. Од 29. фебруара чланарина ће кошта-
ти 1.800,00 динара за запослене. Чланарину можете платити на 
састанку Републичке секције стручних сарадника, у просторијама 
Педагошког друштва или путем опште уплатнице у банци /пошти 
испуњавањем следећих података:  

 

УПЛАТИЛАЦ: име и презиме са пуном адресом  

СВРХА УПЛАТЕ: чланарина за 2016. годину  

ПРИМАЛАЦ: Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Бео-
град  

ИЗНОС: 1.500,00 или 500,00 динара  

РАЧУН ПРИМАОЦА: 125-456-89  

ПОЗИВ НА БРОЈ: број чланске карте  

 

На овај начин, остварујете могућност бесплатног похађања једног 
семинара који организује Педагошко друштво Србије. 

Други начин је плаћање у месечним ратама, при чему је годишња 
чланарина 2.200,00  динара а  плаћање се одвија одбијањем по 
200,00 динара од плате, почев од фебруарске зараде. На овај на-
чин остварујете право похађања неограниченог броја наших се-
минара са умањеном ценом од 50%. Уколико се одлучите за овај 
начин плаћања обавестите нас путем мејла drustvo@pedagog.rs 
остављајући податке и контакт 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 по-
датака у базу, биће Вам издата чланска карта.  

 

Чланови Педагошког друштва имају право, обавезу и одговорност 
да: 
 похађају по повољнијим ценама семинаре у организацији Педа-

гошког 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 струч-

ну помоћ; 
 добију потврде о интерном стручном усавршавању (4 бода) за 

доласке на предавања у оквиру Републичке секције стручних 
сарадника; 

 учествују у раду Педагошког друштва и  свих облика његовог 
организовања и деловања; 

 бирају и буду бирани у органе Друштва; 
 благовремено и потпуно буду информисани о раду и активно-

стима  Педагошког друштва; 
 се придржавају статута и одлука Скупштине; 
  редовно плаћају чланарину и активно раде на омасовљењу и 

афирмацији Педагошког друштва; 
 штите и унапређују аутономију и интегритет професије педаго-

га у складу са етичким кодексом педагога. 
 

Молимо све чланове да у случају промене адресе становања обаве-
сте ПДС како би се те измене унеле у базу и слале Педагошке нови-
не на тачну адресу. 

 ВРАЊЕ, 24.11.2015. 

ТРИБИНА ''ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ'' 

Учесници трибине „Електронско насиље“ 

Сузана Антић, педагог 
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У данашње време све се више користе рачунари у учењу и 

подучавању, тако да је коришћење древних наставних средстава на 

нашим просторима право освежење у педагошком смислу.  

Brainobrain је управо један од оваквих програма, који већ преко 

десет година успешно ради на  изградњи интелектуалних капацитета 

више од милион деце широм света. Његово порекло води из Индије а 

данас је преко шест стотина лиценцираних центара под окриљем 

Brainobrain програма у више од двадесетпет земаља, као што су 

Велика Британија, Норвешка, САД, Канада, Аустралија, Мароко… 

Недавно се и  у Србији први пут отворио центар за рад са децом по 

овом програму. Покретач ове идеје у Србији је Александра Петровић, 
која је основала франшизу Brainobrain-а на општини Вождовац, 

заједно са колегиницом Сањом Јевтић Мицић.  

Сврха програма је да свако дете у потпуности пробуди своју 

генијалност и оствари више циљеве у животу, користећи максимално 

своје менталне капацитете.  Brainobrain је програм усмерен на развој 

личности и можданих вештина код деце узраста од четири до 

четрнаест година са два главна тежишта, а то су активно коришћење 

обе стране мозга, али и развој саме личности детета.  

Основни елементи  рада на којима се базира овај програм јесу 

коришћење абакуса и НЛП техника. Темељи се на пружању, односно 

примању информација кроз активирање свих чула (визуелних, 

аудитивних и кинестетичких), затим на концептуалном учењу, као и 

на свесном праћењу побољшања способности читања, слушања и 

рачунања.  

Развој трговине утицао је на развој помагала за рачунање. Управо, 

једна од првих справа ,која се појавила, била је абакус. Он је настао у 

Кини пре више од пет хиљада година, а и данас је још увек у употреби 

у овој земљи, као и у Јапану и деловима Русије. Човеку олакшава 

рачунање, али важно је напоменути да ништа не рачуна уместо њега. 

Деци даје посебну могућност учења и развоја рачунања, посебно у 

периоду када апстрактно мишљење још није развијено и када су 

потребни конкретни материјали за рачунске операције. На овај начин 

ученици брже савладавају математичке проблеме, краће време им је 

потребно за уочавање грешака и њихово поновно решавање. А оно 

што је јако важно, користећи ову рачунаљку они развијају  вештину 

свеукупног решавања проблема, односно логичког мишљења. 

Још један елемент на ком се заснива Brainobrain програм јесу НЛП 

технике. Данас се све више може чути о овим техникама, оне се у овом 

случају користе за учење, али су све популарније у менаџменту, 

психологији, педагогији, психотерапији, образовању одраслих, 

свакодневном раду и животу… Ово је врло моћно средство учења, 

коришћења и пласирања информација, али лако се може употребити 

чак и у манипулативне сврхе, уколико нису у складу са моралним 

кодексима коришћења. НЛП - неуролингвистичко програмирање-  је 

психолошко-комуникацијски модел настао у Америци седамдесетих 

година XX века, моделовањем размишљња најуспешнијих људи, а 

данас се интензивно користи широм света. Састоји се од 

најделотворнијих елемената различитих терапеутских и 

комуникационих метода као што су: бихевиоризам, гешталт, хипноза, 

терапија разговором по Роџерсу и комплетна породична терапија.  

Учење конципирано на свим овим елементима побољшава 

концентрацију, памћење, креативност, брзину и прецизност, 

нумеричке вештине. Тиме се развијају и личне особености као што су: 

самопоуздање, лидерске способности, мудрије управљање ресурсима 

и лакше доношење одлука… 

Сви наставници Brainobrain центара су лиценцирани тренери, који 

су прошли вишестепене обуке. Кроз интерактивне методе и на 

забаван начин раде у групи од десет до петнаест ученика уз 

индивидуални приступ сваком детету. Настава се организује у десет 

до дванаест нивоа, од којих сваки траје од три до четири месеца, а 

након завршеног нивоа сваки ученик полаже тест и добија 

интернационални сертификат. 

Уколико желите сазнати више информација о овом програму, 

можете посетити сајт http://www.brainobrainvozdovac.rs/ или http://

www.brainobraineurope.com/.   

 

„Права реч која дира у срце има јаче дејство него 

батина . “ 

ГЕТЕ 

BRAINOBRAIN ЦЕНТАР У БЕОГРАДУ 

Маја Млинаревић, педагог 

 

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 



ПН: Поштована колегинице Јелена, из Вашег богатог  педагошког 
искуства настала је „Школа за родитеље“ а у оквиру ње саветовалиште 
за „Родитељство“. Желели  би смо да  нас ближе упознате са Вашом 
школом? 

„Школа за родитеље“ има неколико сегмената рада: саветовалиш-
те које окупља стручни тим (различити стручњаци из свих оних обла-
сти које могу бити потребне родитељу: педагог, психотерапеут, 
нутрициониста, физиотерапеут, логопед, адвокат специјализован за 
закон о породичним односима), радионице, предавања, издавачка 
делатност. У овом тренутку, највише радимо управо индивидуалне 
консултације, и са децом и са родитељима. Предавања и семинаре 
организујемо у малим групама (до 20), али увек инсистирамо да поред 
предавања буде и практични рад, као и интеракција са полазницима. 
Свако ово предавање мора бити што применљивије у раду са децом, и 
зато строго избегавамо теоретисање и монолошки метод преношења 
информација.  

ПН: Да  ли и  колико родитељи познају своју децу? 

На жалост, што су деца старија, родитељи их све мање познају. И, 
не само то, мој утисак је да су све мање посвећени својој деци. Тако, на 
пример, у основној школи  родитељи знају са киме се њихово дете 
дружи, како проводи своје слободно време, упућенији су у школски 
успех или неуспех. Већ у средњој школи то више није тако.  Деца су 
сада више оријентисана на своје вршњаке, а уколико су до овог пубер-
тетског и адолесцентског узраста изгубили веру да у родитељима 
могу имати одговарајуће саговорнике, и комуникација постепено за-
мире. Међутим, то не значи да родитељи са оваквим понашањима 
својих тинејџера треба да се помире. Наиме, активно учешће у животу 
деце, на што је могуће квалитетнији начин, без обзира ког је узраста 
дете, представља доживотни родитељски задатак.  

ПН: Греше деца, а греше и родитељи, у  чему ови други? 

Родитељи често своју децу претерано штите, и чине их несамо-
сталнима. Подразумева се да то раде из најбоље намере, али то није и 
најбоље за њихову децу. Такође, нису спремни да чују туђе мишљење о 
свом детету. Верују да њихово дете нико тако добро не може да позна-
је, као они. Међутим, због своје жеље да дете у свему заштите, они не 
могу, нити треба да га сагледавају објективно. Управо зато, туђе миш-
љење (васпитачице у вртићу, учитељице у школи, педагога или психо-
лога) јесте важна информација. Честа је грешка и родитељски покушај 
да са својом децом буду пријатељи. Заборављају да ће њихово дете 
своје пријатеље увек проналазити међу својим вршњацима, а да друге 
родитеље нигде неће наћи. Пожељно је да негују односе поверења, 
разумевања и подршке налик на оне који постоје у пријатељским од-
носима, али никада да своју родитељску улогу замењују за мање вред-
ну, улогу пријатеља.  Односно, мора се задржати однос: родитељ-дете.  

ПН: Родитељима је потребан савет и за најобичније, свакодневне 
животне ситуације, зар не? 

Сваки дечији узраст подразумева и одређену проблематику. Тако, 
родитељи предшколаца имају проблема са адаптацијом детета на 
вртић, евентуалне промене у породици (пресељење, развод родитеља, 
долазак нове бебе у породицу...). Родитељи школараца се највише 
интересују за проблеме учења ,а родитељи тинејџера за проблеме 
комуникације и различита искушења ,која са собом доноси пубертет. 
Када једна узрастна фаза прође и уступи место другој, све оно што је 
родитељима представљало проблем се заборавља јер, такође, уступа 
место новим проблемима насталим у новом дечијем узрасту.  

ПН: Када се родитељи обрате Вашој „Школи за родитеље? 

Поједини родитељи се обраћају нашој Школи веома често. Њима је 
потребна подршка у васпитавању деце, желе са нама да поделе своје 
недоумице, чују мишљења стручњака о различитим дечијим поступ-
цима. Постоје и они који долазе редовно, у некој динамици коју дого-
воримо, на пример, једном недељно у периоду док заједничким снага-
ма решавамо неки текући проблем родитељства. Постоје и деца коју 
редовно пратимо и кроз индивидуалне консултације са њима (у зави-
сности од узраста, то значи да заједно цртамо, причамо, играмо се...), 
постепено мењамо поједине поступке или утичемо да они другачије 
сагледавају неки свој проблем.  

ПН: Које се све промене у понашању детета могу јавити када је 

потребна помоћ педагога? 

Ми, у „Школи за родитеље“ већ одавно знамо да не постоје глупа 
или мање важна питања или проблеми које родитељи могу имати. 
Наиме, оно што је за некога обично, ситно, неважно, за неког другог 
може бити од суштинске важности. Осим тога, и ми се као одрасле 
особе веома разликујемо по критеријумима које имамо. На пример: 
поједини родитељи на појаву првих лажи своје деце одмах осећају 
дозу панике и покушавају да ово понашање што пре искорене. Неки 
други родитељи, се насупрот томе, чак и поносе и сматрају лаж своје 
деце знаком њиховог напредовања. Зато, шта ће бити разлог јављања 
родитеља педагогу за подршку, је потпуно индивидуално и зависи од 
особе до особе.  

ПН: Како и када ће резултати бити најбољи? 

Најбољи резултати се постижу када се дете прати у континуитету. 
Тада, када знамо шта је његово понашање у једној фази, можемо се 
припремити за идућу фазу, а тиме и за изазове те фазе.  Осим тога, 
важно је да родитељи буду доследни, да науче вештине комуникације, 
да преиспитују своја очекивања и амбиције, да своју децу васпитавају 
у духу толеранције и поштовања. Најбољи резултати се постижу када 
смо сви усмерени ка истом циљу, добробити детета.  

ПН: Да ли има срећних родитеља којима никаква помоћ није потре-
бна? 

Нико се родитељству није учио, на начин на који ми покушавамо, у 
оквиру „Школе за родитеље“ овој теми да приступимо. Када хоћете да 
возите аутомобил, идете у школу за учење вожње. Када хоћете да се 
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ИНТЕРВЈУ:  

ЈЕЛЕНА ХОЛЦЕР-ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉА 

БИОГРАФИЈА 

Јелена  Холцер је дипломирани педагог са двадесетпетогодииш-
њим радним искуством.  

 Радно искуство стицала у Радио „Пингвину“, Уметничко-
пословном центру „Вук Караџић", педагог у Грађевинско-  техничкој 
школи  и  педагог у предшколској установи "Студио за децу Змај". 

Аутор је бројних радио емисија о родитељству и одрастању. 

Аутор је и коаутор 15  књига за децу и родитеље, које су награђи-
ване и превођене на више страних језика. Неке од њих су:  "101 начин 
да покажете детету да га волите", "Успешан родитељ – успешно де-
те", „Успешно учење“, „ Како рећи НЕ“… 

Стручни сарадник магазина Мама, Сенса, Просветни преглед. 

Аутор друштвене игре "У реду је", која је добитник награде 
"Добра играчка" 2012.године. 

Аутор је програма „ Комуникацијске вештине“, „Умеће одрастања“  
и „Умеће родитељства“. 

Директор је „Школе за родитеље“ у Београду. 

 Мама. 

Јелена Холцер 
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бавите неким послом, шта год да желите да радите, морате да заврши-
те неку школу за то. Једино за родитељство, сматра се, не треба да 
постоји никаква едукација. Моје мишљење је супротно. Сматрам да је 
родитељство најважнија улога коју у животу можете имати, а ако не-
мате сигурност или барем кога да питате, када се у овој улози осећате 
несигурно, како онда у тој улози можете бити успешни Зато, верујем 
да је сваком родитељу понекад потребна помоћ. Управо зато, „Школа 
за родитеље“ и постоји као место подршке за све могуће родитељске 
дилеме и проблеме.  

ПН: За крај, која би била Ваша порука педагозима ? Да ли имате неку 
поруку за родитеље и њихову децу? 

Срећом, времена када је одлазак код педагога значио слабост или 
био разлог за стид, или знак неког поремећаја, постепено одлазе у 
заборав. Све већи број родитеља схвата да као што код лекара одлазе 
када имају здравствени проблем, у пекару по доручак, код аутомеха-
ничара када им се поквари аутомобил... управо су педагози праве осо-
бе за разговор о родитељству и васпитавању њихове деце. То је, исто-
времено, и моја порука и родитељима и педагозима. Ми смо на истој 
страни. Имамо исти интерес, а то је срећно одрастање ваше и наше 
деце.  

Поштована колегинице, хвала Вам  на сарадњи и желим Вам пуно 
среће и успеха у даљем раду! 

За крај: 

Имала сам ту част и задовољство да упознам професорку Љубицу 
Продановић и упознам се са њеним богатим педагошким списима. 
Тада сазнајем да је  давне 1980. године у Београду, у Македонској 29 
на 8.спрату постојало  „Саветовалиште за родитеље“.  Доктор педаго-
гије Љубица Продановић у Саветовалишту је разговарала  са родите-
љима и давала им савете о васпитању и образовању њихове деце. Тада 
је новинарка  часописа „Базар“ водила интервју са професорком Љуби-
цом, а питања из тог интервјуа су ми послужила за овај интервју који 
сам урадила са колегиницом Јеленом. 

Упоређујући одговоре из једног и другог интервјуа, закључујем да, 
у било ком времену да живимо сваком родитељу понекад  потребна 
стручна  помоћ. Родитељ може да направи  пропусте да се не сналази, 
да тражи решења у васпитању и образовању своје деце, али дете не 
може да пропусти развојне фазе због  тога  постоје места као што 
су:„Школа за родитеље“, „Саветовалишта за родитеље“, које пружају  
помоћ и подршку за све могуће родитељске дилеме и проблеме. 

 Ауторка књиге „Хајде да причамо о...“ наводи читаоца  да  преиспи-
тује  сопствене стилове у комуникацији са децом, у  циљу одржавања 
отворених врата комуникације са њима. 

На почетку истакнут  је значај  успешне комуникације, јер је прена-
тална стимулација путем комуникације неопходна за раст и одговара-
јући развој пренаталног мозга.  

У првом поглављу „Хајде да причамо о...умећу комуникације са 
децом“ ауторка  нас опомиње на   препреке  успешне комуникације 
као што су: претње физичким казнама или психичке претње, Немој 
реченице, двосмислене поруке, неразумевање, потцењивање, уцењи-
вање, опасне реченице као што су: „ Док си под мојим кровом...“ и сл. 
Да се врата комуникације са дететом не би  затворила ауторка кроз 
наредна поглавља води читаоца путем основних правила комуника-
ције:  

 Придржавајте се  активног слушања и активног говора 

 Избегавајте  препреке у комуникацији 

 Користите ЈА поруке уместо ТИ порука 

 Сетите се тога да и ваше дете заслужује оне речи за које га учите да 
их свакодневно користи:” Молим те, хвала, извини, хајде да.”.. 

„ Хајде да причамо о различитим променама у породици“  назив је 
другог поглавља ове књиге и носи са собом теме као што су: нова беба 
у породици, превазилажење реакција на нову бебу, развод;  разговор о 
разводу и најчешћа питања родитеља, прва социјализација и прво 
одвајање.  Дилеме,  постављена питања и тражење одговора, воде чи-
таоца ка путу  успешне комуникације, су реченице које сте или чули 
од својих родитеља или сте их упутили својој деци, а реченице овог 
типа када разговарате са дететом o школи представљају препреке у 
комуникацији. Ако на овом пољу не успете да будете добри саговор-
ници са својим дететом, ризикујете да немате добар дијалог и у свим 
другим аспектима његовог живота. Ауторка  у трећем поглављу књиге 
под називом „ Хајде да причамо о школи“ помаже  читаоцу  да реши 
могуће проблеме око мотивације, концентрације, радних навика, оце-
на , домаћих задатака,  треме и сл. Ауторка поручује родитељима на 
крају овог поглавља да они морају да буду интелигентни у разумева-
њу интелигенције свог детета. Школа то неће учинити, али они могу, 
јер родитељи  му морају показати да га схватају  и да никада не забо-
раве да је бити ученик само једна од улога, коју њихово дете има у 
свом дану. 

 Како разговарати о сексуалности у пубертету, полном идентитету 
и првом заљубљивању открићемо у поглављу који носи назив „ Хајде 
да причамо о сексуалности код деце“.  

Допустите свом детету што више самосталног одлучивања 

Поштујте његову приватност 

Никада га не кажњавајте тако што ћете га понизити пред његовим 
друштвом.... само су неке од основних смерница за разговоре са тинеј-
џерима дате у овом поглављу. 

Суочавање детета са појмом губитка, појмом смрти, емоцијама и 
најчешћим питањима у вези са овом темом, сазнајемо у поглављу „ 
Хајде да причамо о губитку“. Ауторка нам  даје основне смернице у 
превазилажењу различитих фаза туговања, као и смернице  подршке 
детету током процеса губитка. 

„Хајде да причамо о пубертету“ наслов је наредног поглавља, где 
нас на почетку ауторка упознаје са овим периодом, као периодом 
искушења код деце са једне и толерисања промена са друге стране. 
Лекције о томе како се одупрети  искушењима (алкохол, цигарете, 
дрога, крађа) или вршњачком притиску или насиљу  су толико важне 
за  дете, напомиње ауторка,  да  заслужују  време и пажњу родитеља. 

Важност вербалне самоодбране, вештине самоодбране, тешко је 
рећи НЕ, али и учење детета да  НЕ није ружна реч, као и вежбање 
изговарања речи НЕ су главне одлике последњег, али исто толико 
важног поглавља у књизи под називом „ Хајде да причамо о вербалној 
самоодбрани“. 

На крају књиге ауторка поручује да „извести дете на пут“ значи 
одржавати отворена врата комуникације заувек, односно поштовати 
основне вредности као што су: бити родитељ, а не пријатељ, имати 
право на грешку, не бежите од сукоба, разумевање детета, искреност и 
одустајање од савршенства. 

Јела Станојевић, педагог  

Јелена Холцер, Самиздат Б92, 2015 

ХАЈДЕ ДА ПРИЧАМО О.....Умеће комуникације са 

децом 

Јела Станојевић, педагог  



 

Поштована колегинице, 

ПН: Књигу сам заиста прочитала у једном даху, јер је написана са 

пуно љубави, искрености, поштовања према породици: деда Јоци, фа-

милији, граду Врању...Како се родила идеја да дане проведене са деда 

Јоцом преточите у књигу? 

Драго ми је да сте књигу прочитали у једном даху, то значи да при-

влачи пажњу и да се чита што ми је и превасходни циљ везан за мој 

први роман под називом ''Повратак''. Да се што више чита и да дође до 

руку читалаца. Сам догађај ,изненадни долазак рођака из Француске и 

његов боравак у нашој кући, десио се још 2010. Године и то искуство је 

на мене оставило јак утисак ,тако да је радња мог романа постојала у 

мојој глави много пре него што сам села и написала књигу. Жеља за 

писањем се јавила ,читајући друге ауторе где сам схватила да, такође, 

умем да пишем и да се на сличан начин изразим. Већа непознаница ми 

је била како објавити књигу ,али ако постоји жеља и упорност сваки 

циљ је могуће остварити. Ја сам свој остварила. 

У роману су описани истинити догађаји и приче које ми је гост и 

људи, који су се тих дана сретали са њим, испричали. Све се ово деша-

вало и све је ово проживљено. Некако су се редови низали један за 

другим. Главни јунак романа је стриц Јоца, седамдесетогодишњак, 

који је 40 година лутао по белом свету и који се у сумраку свог живота 

враћа у своје родно Врање и игром судбине долази у нашу кућу. Имао 

је он и рођене сестре и њихову децу у Врању.  Ипак, то што се баш  

сетио мог супруга и што је дошао код нас помало ми је импоновало. 

Желела сам да га упознам и да барем из његове приче дотакнем и у-

познам Француску и живот у њој.  

Роман има радњу, али има и прегршт лирских елемената, дивних 

описа, јер сам ја то доживела ,управо, онако како сам описала. Намера 

ми је била да испричам занимљиву причу, али су већ при читању руко-

писа моји рецензенти, угледни професор Момчило Златановић и моја 

драга пријатељица Ана Гајић -Вранић препознали и увидели још низ 

специфичности, видели су нешто чега ја и нисам била свесна да при-

казујем паралелу између наше патријархалне и западноевропске по-

родице, Врање и тај турски дух на улицама овог града ,који се и сада 

осећа, однос Срба и Рома као реални приказ социјалне стварности и 

друго. Испричане су и животне приче неких људи из Француске, које 

ја нисам познавала, али ми их је приближио мој сада ,већ могу ре-

ћи ,драги гост. Описала сам кумовске односе некад и сад, на шта сам 

посебно поносна , јер је то занимљив и леп сегмент романа. Свако од 

читалаца доживљава књигу на свој начин и проналази и препознаје 

неке нове детаље, који остављају на њега утисак. Јављају ми се да ми 

кажу шта је најјаче што их је дотакло из књиге.  

ПН. Врање са околином, некад и сад, је на сликовит начин приказан 

у књизи. Да ли су поред деда Јоце, град Врање и обичаји у њему, били 

инспирација за Вашу књигу „Повратак“? 

Врање је врло специфичан град, град који има душу. То се не може 

видети на улицама, али у друштву Врањанаца, на прославама уз музи-

ку, осети се турски севдах, мерак и трепери нека милина у ваздуху. 

Људи су весели. Поносни смо на великана наше књижевности Бору 

Станковића , у чијим делима је музика увек присутна и кад се слави и 

кад се жали. До скора су и на сахранама старих Врањанаца свирана 

народна кола, јер им је то била последња жеља- аманет како би рекли. 

Деда Јоца, мој гост и главни јунак романа је врстан музичар. Понео 

је тај дар из ромског насеља где је живео, јер се ту играло, свирало и 

певало свакодневно, јавно на улици. То се чини и данас . Стари море-

пловац, како сам га назвала, дошао је да још једном чује звуке трубе, 

да удахне мирис младе боровине и да осети миловање музике из свог 

Врања. И то је и доживео и ми заједно са њим. Врање је непресушна 

инспирација. Симбиоза старог и новог. Модерне саобраћајнице укрш-

тене са калдрмом, солитери поред турских кућерака, па и сам говор и 

обичаји овог краја су специфични. Фолклор, такође. Као да још увек 

шета дух Бориних јунака градом и као да је постао део бића сваког ко 

је рођен у овом граду. Зато се многи и враћају у свој родни град, макар 

и пред крај свог живота да то осете још једном. Радња мог романа се 

дешава у Врању. Потрудила сам се да што уверљивије дочарам места и 

да их приближим читаоцу. То је посебно занимљиво људима ,који су 

из других градова, то је прилика да упознају Врање. 

ПН: Враћање својим коренима, родном месту, грађење идентитета и 

негубљење истог, једна је од порука књиге. Замолила бих Вас да нам 

кажете нешто више о порукама у књизи? 

Деда Јоца је можда последњи пут дошао у свој родни град. Прева-
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„Немогуће је децу правилно васпитавати ако 

они који их окружују нису добро васпитани .“ 

РОБЕРТ ОВЕН  

КРЕАТИВНИ ПЕДАГОЗИ: КЊИГА „ПОВРАТАК“ 
СУЗАНЕ АНТИЋ 

БИОГРАФИЈА 

Сузана Антић рођена је 24.8.1969.год. у Врању. Студирала је 
педагогију у Београду и као педагог ради у Основној школи  у 
селу Тибужду у околини Врања. Пише песме, драмске текстове, 
нарочито везане за школу. Анимира ученике у писању и објављи-
вању радова. Хоби јој је израда накита. Роман „Повратник“ је ау-
тобиографски, али је написан у трећем лицу због могућности 
лирског изражавања. 

Сузана је оснивач стручног удружења Подружница педагога 
Пчињског округа, које је огранак Педагошког друштва Србије. 

Са породицом живи у Врању. 

Сузана Антић 
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лио је далек пут, пут неизвесности . Схватила сам да је у њему постоја-

ла жеља да обиђе гроб своје мајке, да види родну кућу, да види неке 

своје ближње. Да осети дух своје младости, да доживи севдах и мерак 

и да се врати својој деци са пуним срцем и плућима. Захваљујући ње-

му , написала сам и свој књижевни првенац. Морам рећи да ми пријају 

критике читалаца ,јер су све позитивне, тако рећи похвале. Посебан 

ужитак је промоција књиге у Врању, Сурдулици и Лесковцу. Надам се 

да ћу имати прилике да промовишем друго издање своје књиге дра-

гим људима у Београду, првенствено мислим на своје колеге и позна-

нике. А, потрудићу се да на '' Данима Врања’‘ културној манифестацији 

у нашој престоници, прикажем роман Врањанцима, који су се иселили 

из Врања, али који сигурна сам, имају исте мотиве да се врате кад -тад 

у њега. Из ове књиге се могу извући бројне поруке. Ја сам имала потре-

бу да прикажем времешног човека у светлу позитивне, ведре, комуни-

кативне личности, пуне живота, иако је на прагу осме деценије. Тако-

ђе, циљ ми је био да прикажем традиционално добар суживот Рома и 

Срба у Врању, добре кумовске односе, вредности патријахалне поро-

дице. Читаоци у роману проналазе животне поруке за себе и многи су 

видели оно чега нисам ни била свесна да је приказано у написаним 

редовима. 

ПН: Да ли сада пишете неку нову књигу? 

Желим да још мало промовишем роман ‘’Повратак’’, јер књига жи-

ви уколико је у фокусу интересовања читалаца. Није још дошла до 

свих жељних добре приче. У међувремену пишем нешто из живота, 

такође проживљено и виђено и та нова књига је у мојој глави, а полако 

је преносим и на папир. Прихватила сам савет професора Златановића 

да се књига прво пише у мислима и да је треба разрађивати , тако што 

у мислима преплићемо радњу ликове, догађаје, дијалоге. Кад све то 

имамо у глави, лако је пренети на папир.  

Захваљујем се што сте ми дали простора у Педагошким новинама. 

Књигу можете набавити код мене по цени од 350 динара или на сајту 

издавачке куће Алма из Београда као и у књижарама у Београду и у 

Народној библиотеци. 

Са поштовањем  

Сузана Антић 

 Поштована колегинице, желим Вам пуно успеха и среће у животу и 

раду и још пуно занимљивих књига! 

 

 
Препоручени важни линкови: 

 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гла-

сник РС“ 85/2013, објављен 27. 09. 2013.) - www.zuov.gov.rs/

novisajt2012/naslovna_propisi_dokumenti.html 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“ 67/2013, објављен 31. 07. 

2013.) - www.svetisava.edu.rs/images/Fajlovi/Preuzimanja/Pravilnici/

Pravilnik%20o%20ocenjivanju%20ucenika%20u%20osnovnom%

20obrazovanju%20i%20vaspitanju.pdf 

Стандарди квалитета рада образовно васпитних установа - 

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

Сугестије у вези са самовредновањем - www.skolskaupravacacak.rs/

samovrednovanje/625-sugestije-u-vezi-sa-samovrednovanjem.html 

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја - www.zuov.gov.rs/novisajt2012/

dokumenta/132_standardi-nastavnika_cir.pdf 

Предлог  бодовне листе интерних активности стручног усаврша-

вања у образовно-васпитним и васпитно образовним институци-

јама: - www.pedagog.rs/dokumenti/Bodovna%20lista%20internih%

20aktivnosti%20strucnog%20usavrsavanja_15.11.2013..pdf  

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, шк. 2014/2015. и 2015/2016. 

година, ЗУОВ - http://katalog2015.zuov.rs/ 

Предлог образаца за унапређивање вођења документације - 

www.skolskaupravacacak.rs/struno-usavravanje/618-obrasci-za-strucno-

usavrsavanje.html 

Приручник за инклузивни развој школе - http://inkluzivno-

obrazovanje.rs/resursi/prirucnici 

Борба против свих видова дискриминације у образовном систему 

Србије: „И родитељи се питају” -  www.cipcentar.org/

i_roditelji_se_pitaju/index.php/informacije/75-j 

„Млада је душа подобна меком воску, у какав 
је калуп ставиш, таквог човека од ње добијеш.“  

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ  

Јела Станојевић, педагог  
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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

Поштоване колегинице и колеге, 

За наредни период припремили смо Вам програмe стручног 

усавршавања за које се надамо да ће допринети Вашем профе-

сионалном развоју и помоћи да стекнете нове и усавршите 

постојеће компетенције важне за унапређивање образовно-

васпитног рада: 

1. Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/

школи, компетенција: К2; приоритети: 3, 5 

2. Методологија и садржаји рада на часовима одељенске 

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

компетенција: К3; приоритети: 4, 6 

3. Рад са децом из маргинализованих група, компетенци-

ја: К2; приоритет: 1 

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

петенција: К2; приоритети: 5, 7 

5. Професионализација одељенских старешина у сарадњи 

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

6. Како унапредити процес самоевалуације у настави?, 

компетенција: К3; приоритет: 1 

7. Професионални развој стручних сарадника (педагога и 

психолога) у школама и домовима ученика, компетен-

ција: К4; приоритети: 6 

8. Мотивисање ученика за учење применом метода, 

техника рада и игара на часовима грађанског васпита-

ња и предметне наставе, компетенција: К2; приорите-

ти: 2  

Заинтересовани могу добити све остале информације на теле-

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

имејл drustvo@pedagog.rs  
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