
Педагошко друштво Србије изабрало је на Скупштини нову председницу Наташу 
Стојановић.  

Тим поводом смо разговарали са Наташом Стојановић, педагогом. 

ПН: Поштована председнице, реците нам укратко о свом професионалном раду и педагошком 
ангажовању. 

Радим као педагог – стручни сарадник преко 20 година; започела сам рад у основним 
школама, а последњих 15 година радим у Гимназији „Свети Сава“ у Београду. Поред базичног 
занимања, реализатор сам и аутор програма стручног усавршавања запослених у образовању, 
сарађујем са Заводима, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и са невладиним 
сектором. Била сам ангажована и у стручним телима и комисијама, учествовала сам у писању 
приручника, али оно што јесте мој свакодневни професионални изазов и највеће 
професионално задовољство, јесте непосрeдни рад са ученицима, наставницима и родитељима.  

ПН: Који су приоритети у даљем раду Педагошког друштва Србије? 

Педагошко друштво Србије постоји више од 60 година и све време доприноси 
професионалном развоју и напредовању својих чланова, као и њиховом активном укључивању 
у све актуелне системске процесе. Полазећи од те чињенице, у наредном периоду, поред јачања 
саме организације, приоритет ће бити  даље јачање позиција педагога у установама у којима 
раде. Кроз различите начине организовања (сусрети, стручни скупови, семинари, предавања...) 
обезбедићемо процес сталног учења, усавршавања и напредовања. Крајњи циљ јесте да 
подстакнемо педагоге да својим професионалним, одговорним и стручним обављањем посла 
допринесу угледу и статусу професије. Јачање угледа професије педагога је сада од посебне важности, с обзиром на однос према стручним 
сарадницима, уопште у претходним годинама, почев од смањења броја запослених у школама па до положаја педагога у законским и другим  
актима. 

ПН: Са којим институцијама планирате да унапредите сарадњу? 

Свака институција, која се бави образовно-васпитном делатношћу,  је неко кога Друштво препознаје као сарадника. Сигурно да су:  
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Заводи, Филозофски факултет и даље неко које Друштво види као кључне партнере, 
али смо отворени и успостављамо сарaдњу са другим организацијама и институцијама. Управо због тога смо увели промене и  у самoм  
Статуту Друштва, тако да се сада, поред сарадње са установама које се баве васпитањем и образовањем, дефинише и могућност сарадње са 
културним институцијама.  

ПН:  Да ли су у плану инoвације у погледу сарадње са медијима? 

Управо смо и тај сегмент у раду препознали као важан и значајан у смислу видљивости рада Друштва и благовремене квалитетне 
доступности свих информација о активностима Друштва. Планирамо да формирамо тим који ће се бавити овим питањем, који ће сарађивати 
са медијима, одговарати на њихове позиве и иницијативе, али исто тако и достављати благовремено информације, које проценимо да су 
кључне за стручну и ширу јавност. И даље је сајт Друштва наш главни начин информисања и обавештавања о оном што радимо и што се 
дешава у Друштву, и он се свакодневно ажурира и унапређује.  

ПН:  Које су тренутне активности Друштва? 

Увек су нам важне активности секција и подружница, јер оне раде континуирано у својим срединама на промоцији и унапређивању 
професије. Посебно је актуелна секција  предшколских педагога, која је релативно нова као део Друштва. Пуно је идеја, планова, али и 
реализованих активности, које треба подржати и промовисати.  НАСТАВАК НА СТРАНИ 2 
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Управо је одобрен и пројекат за предшколце у оквиру Еразмус 
плус програма. Стижу извештаји из: Пожаревца, Ниша, Врања, 
Сомбора, Суботице, Крагујевца… Потребно је додатно ојачати рад 
подружница на целој територији Србије. Актуелна је припрема 
Сусрета педагога на Филозофском факултету, који нас очекују  29. и 
30.септембра са темом ,,Васпитање данас”. Завршавамо заједничке 
активности са Заводом за вредновање квалитета образовања и 
васпитања она тему образовних стандарда и квалитета рада 
предшколских установа; реализовали смо активности у 15 средњих 
стручних школа и 3 гимназије у вези са испитивањем нивоа 
постигнућа ученика у области образовања за одрживи развој; 
реализују се семинари стручног усавршавања чији је носилац 
Друштво. У припреми је нови број часописа ,,Настава и васпитање”, 
одржавају се редовни састанци Републичке секције стручних 
сарадника, на свим конференцијама и скуповима активно учествују 
чланови Друштва… 

 

 

Скупштина Педагошког друштва Србије одржана је 6. марта 2017. 
године. Том приликом је изабрана нова председница Друштва Наташа 
Стојановић. Досадашња председница Биљана Радосављевић ће 
убудуће обављати дужности потпредседника Друштва. 

 На Скупштини је истакнуто да је током 2015. и 2016. године 
Педагошко друштво Србије реализовало бројне важне пројекте, као и 
сарадњу са институцијама које су од значаја за образовање. Друштво 
је имало успешну сарадњу са Филозофским факултетом у Београду и 
та сарадња ће се наставити у наредном периоду. Такође, важно је 
истаћи и да је Друштво први пут имало квалитетну сарадњу са 
Уницефом, у оквиру два велика пројекта. Реч је о пројектима: „Корак 
напред у сарадњи са родитељима “ и „Дигитално насиље“. 

 Биљана Радосављевић, досадашња председница Друштва,  
нагласила је да је промоција Водича одржана у Педагошком музеју и 
да је информација о Водичу веома добро одјекнула у јавности.  – Скуп 
у Педагошком музеју је био веома добро посећен. Били су, између 
осталих,  присутни и представници  Министарства просвете. Школе су 
показале велико интересовање за Водич. Медији су показали велику 
заинтересованост за обавештавање јавности о Водичу. Уопштено, 
реакције су биле веома добре – истакла је Биљана Радосављевић. 
Поред тога, Друштво је у претходном периоду посебну пажњу 
посветило и проблему дигиталног насиља. Поводом пројекта 
„Дигитално насиље“ одржана је конференција на тему насиља, 
одржано је низ обука по Србији и у сваку школску управу достављени 
приручници за школе. 

 Истакнуто је да је Друштво имало и сарадњу са Центром за 
интерактивну педагогију. Реализован је значајан пројекат „Родитељи 
у акцији за развој инклузивног образовања у вртићу“. У оквиру 
пројекта реализована је и позоришна представа „Дар“ , која  прати 
живот породице у којој се рађа дете са аутизмом. 

 Биљана Радосављевић је истакла још један пројекат у којем је 
учествовало Педагошко друштво. Тема је Родно засновано, породично 
и вршњачко насиље, а реализован је у сарадњи са Канцеларијом 
Уницефа на Косову. Према њеним речима, урађени су инструменти за 
процену родно заснованог, породичног и вршњачког насиља, 
извршено истраживање, реализоване фокус групе и урађена обрада и 
анализа података. У пројекту су  учествовали ученици  и наставници 
из Косовске Митровице и Зубинoг Потока. Биљана Радосављевић је на 
конференцији у Косовској Митровици извештавала о резултатима 
пројекта. 

 Биљана Радосављевић је истакла и то да Друштво има веома добру 
сарадњу и са Заводом за вредновање квалитета образовања и 
васпитања. Друштво је потписало и сарадњу са Високом школом 
струковних студија у Пироту. Урађено је десет семинара за 
акредитацију. Такође, реализовани су и бесплатни  семинари за 

чланове Педагошког друштва Србије. 

 Према речима Биљане Радосављевић, издавачка делатност 
Друштва је била веома добра. Објављена су 3 броја часописа „Настава 
и васпитање“ прошле године. Такође, „Педагошке новине“ излазе 
редовно. 

 Педагошко друштво Србије има веома добре контакте са 
медијима. Према речима Биљане Радосављевић, представници 
Друштва су гостовали на радију, давали стручно мишљење и стручну 
помоћ. Између осталог, Друштво је упућивало педагоге  на учешће у 
раду стручних  комисија.   

Републичка секција стручних сарадника се редовно реализује и 
показало се да су теме интересантне и суштински важне за стручне 
сараднике. О раду Републичке секције говорила је Невенка Крагуљац, 
модератор Секције. 

 На Скупштини је поднет и финансијски извештај о раду Друштва. 
Председница је дала преглед средстава по броју чланова, претплата 
на Наставу и васпитање, броју реализованих семинара, пројеката и 
донација. Такође је приказала трошкове Друштва везано за исплату 
хонорара, плата, појединачних бројева Наставе и васпитање. Речено је 
да је током претходног периода Друштво било у финансијском плусу. 

 Извештај о раду „Педагошких новина” дала је уредница Драгана 
Спасојевић. Према њеним речима, од првог броја Педагошке новине 
излазе редовно и сарадња у објављивању новинских чланака је 
изузетно успешна. Текстови прате актуелне педагошке теме и 
дешавања. 

 О раду Републичке секције предшколских педагога говорила је 
Душица Чолаковић. Секција је почела са радом прошле године. 
Полазне идеје за рад су проистекле из потреба предшколских 
педагога. Направљена је база предшколских педагога. Душица је 
истакла проблем да у великом броју предшколских установа 
недостају педагози. 

 Представници подружница су представили примере добре праксе 
и резултате свог рада.  

 Алекса Еремија је поднео Извештај о раду сајта Друштва, који 
постоји већ петнаест година и врло је посећен. У протеклом периоду 
сајт је добио нови дизајн, а најављене су и друге новине.  

 Након усвајања свих извештаја представљен је једини кандидат за 
новог председника Друштава, Наташа Стојановић, дипломирани 
педагог запослена у гимназији Свети Сава у Београду. Наташа 
Стојановић се представила делегатима  Скупштине,  истакавши 
кључне активности којима се бавила у свом досадашњем раду. Дала је 
и своју визију даљег рада Друштава. Након тога  се приступило 
гласању.   Наташа Стојановић је нова председница Педагошког 
друштва Србије. У свом обраћању члановима Друштва, после 
захваљивања на указаном јој поверењу, Наташа је нагласила да ће 
радити на даљем унапређивању рада Друштва и настојати да 
проширује сарадњу са педагозима у земљи и региону. 

наставак са почетне стране 

НОВОИЗАБРАНА  ПРЕДСЕДНИЦА  ПЕДАГОШКОГ 
ДРУШТВА СРБИЈЕ – НАТАША СТОЈАНОВИЋ 

Сања Југовић, педагог  
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Пројекат  Партнерски за образовање, чији је циљ био оснаживање 
и повећање утицаја родитеља и наставника да удружени ефикасније 
делују, иницирајући промене и учествујући у развоју како образовних 
политика, тако и решавању конкретних проблема са којима се 
свакодневно сусрећу у образовном процесу, реализовали су: УНИЦЕФ, 
Фонд за отворено друштво и Образовање деце. Од 600 приспелих 
пријава, развили су се локални капацитети у 11 градова у Србији 
(Београд, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Сечањ, Лозница, Чачак, 
Краљево, Ниш, Лесковац, Нови Пазар). У овим градовима постоје 
формирани клубови родитеља  и родитељских удружења.                                                                                                                                      
Друга фаза пројекта је била припрема за успостављање НАРНС-а, која 
је обухватала мобилизацију актера на националном нивоу (родитеља, 
наставника, стручних сарадника, директора и других 
заинтересованих страна; националну кампању и процес консултација 
о темама од интереса за успостављање НАРНС-а.                                                                                              
Процес формирања НАРНС-а се реализује у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја. 

Кораци у формирању НАРНС-а 

 Формиран је Иницијативни  одбор који води консултације са 
различитим заинтересованим актерима, прикупљајући 
мишљења о делокругу рада асоцијације, програмима, 
активностима, документима и телима будуће асоцијације. 
Кључно  питање које се поставља  је  била: Која је сврха рада, 
смисао деловања организације? 

 припрема докумената за регистрацију и рад асоцијације                                                     

 организација консултативне седнице  

 учествовање у кампањи која прати процес формирања 
асоцијације. 

Оснивачка Скупштина Националне асоцијације наставника и 
родитеља Србије (НАРНС) одржала се 24.03.2017. године. Скупштини 
је присуствовало 6 чланова Педагошког друштва Србије: Словенка 
Симић - ОШ „Павле Савић“  Београд; Славица Илић - предшколска 
установа Чукарица Београд; Биљана Јовић – ОШ „Мирослав Антић“ 
Београд; Жељана Позојевић-Корин – ОШ „Вук Караџић“ Сремчица“; 
Софија Цветинов – ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане и Бојана 
Стојановић – Педагошко друштво Србије. 

На Скупштини је присуствовало преко 100 представника 
различитих удружења, клубова родитеља, школа и многих других 
институција, као и представници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Завода. 

Уводни говор на Скупштини одржали су: Драгана Миловановић, 
специјална саветница министра;  Тања Ранковић, руководилац 
програма образовања УНИЦЕФ-а у Србији и Татјана Стојић, 
координаторка програма у Фондацији за отворено друштво. 

Тања Ранковић је истакла да је оснивање НАРНС-а битна промена 
и корак напред ка побољшању квалитета образовања. Она очекује да 
ће НАРНС бити препознат као кључни партнер свим институцијама 
које се баве образовањем и васпитањем и креирањем образовних 
политика. 

Координаторка програма Фондације за отворено друштво, Татјана 
Стојић, подсетила је да су у марту прошле године почели да раде први 
клубови који окупљају родитеље и наставнике. Истакла је да је 
недостајало удружење које ће бити кључни партнер и сервис свим 
наставничким и родитељским удружењима и клубовима. 

У ескпертском панелу је поред Joanna  Murphy, представнице 
Националног форума родитеља Шкотске, говорио и Александар 
Бауцел, професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета 
у Београду. Он је истакао да су бројни примери у медијима који 
сведоче да породица и школа функционишу одвојено и да се најчешће 
сарадња наставника и родитеља дешава у конфликтним ситуацијама. 
Нагласио је да баш те негативне појаве треба да нас мотивишу  да се 
успостави продуктивна сарадња, јер су бенефити од те сарадње 
вишеструки.  

У наставку конститутивне седнице су верификовани чланови, 
односно представници Заједнице родитељских удружења, Заједнице 
удружења просветних радника  и Заједнице школских клубова  
родитеља и наставника, који су имали право гласања. 

Тања Азањац, координаторка Иницијативног одбора НАРНС-а је 
представила Оснивачки акт, предлог Статута и предлог Акционог 
плана, који су након краће дискусије усвојени. 

Потом се гласало за чланове Управног одбора НАРНС-а и из сваког 
удружења изабрано је по два представника, а они су: 

1. Заједница родитељских удружења 

- Оливера Мајдич, МОДС 

- Милан Ђорђевић, МОДС 

2. Заједница удружења просветних радника 

- Зорица Вукајловић, Савез учитеља Србије 

- Биљана Радосављевић, Педагошко друштво Србије 

3. Заједница школских клубова родитеља и наставника  

- Ивана Бранковић, Клуб родитеља и наставника Зрењанин 
(родитељ) 

- Ивана Шкрбић, Клуб родитеља и наставника Сечањ (просветни 
радник) 

За председницу Управног одбора НАРНС-а изабрана је Ивана 
Бранковић из Клуба наставника и родитеља у Зрењанину. 

У хотелу Метропол у Београду 12. маја 2017. године одржана је 
Конференција на тему “Укљученост родитеља у рад школа и 
предшколских установа”. Конференцију је испред Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја отворила Јасмина Ђелић, 
начелник школских управа за Србију, истакнувши значај ове теме. 
Након тога учеснике је поздравила  Естер Саламо,   председник  
Европског  удружења родитеља  и  Антон Меден председник 
Националног удружења  родитеља из Словеније који су пренели 
искуства из  својих земаља. Јасмина Ђелић је у пленарном делу  
говорила о резултатима екстерног вредновања рада школа- мерење и 
евалуација укључивања родитеља у рад школа. Рекла је да се ради на 
ревизији оквира квалитета рада установе, на новим стандардима који 
би боље мерили укљученост родитеља у живот школе. Др Јелена 
Врањешевић је говорила о предусловима партиципације родитеља у 
васпитно-образовном процесу, значају партиципације и резултатима 
спроведених истраживања. Након пленарног дела рад се одвијао у 
оквиру четири сесије: 

 Савет родитеља општине/града – модел партиципације 
родитеља на локалном нивоу 

 Национална асоцијација родитеља и наставника 

 Модели и канали комуникације између школа и предшколских 
установа и родитеља 

 Учешће родитеља у развијању програмске понуде 
предшколске установе и унапређење услова за одрастање деце 
у заједници у оквиру пројекта Вртићи без граница 1 и 2  

Биљана Радосављевић, потпредседница Педагошког друштва Србије 
Бојана Стојановић, секретар Педагошког друштва Србије 

ОСНОВАНА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА 

НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА СРБИЈЕ  (НАРНС)  

Оснивачка Скупштина  НАРНС 
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Национална конференција „Укључивање деце из осетљивих група 
у предшколски систем“ одржана је 24. и 25.априла 2017. године у 
хотелу Метропол Палас у Београду.  Организатори конференције били 
су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 
канцеларија Светске банке у Србији. Конференција је реализована у 
оквиру пројекта „Укључивање деце из осетљивих група у 
предшколски систем“ који су у сарадњи са десет предшколских 
установа и јединица локалне самоуправе, уз подршку Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја реализовали Нордијски 
поверенички фонд и канцеларија Светске банке у Србији. 

Конференцију је отворила државна секретарка Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Анамарија Вичек ,која је 
истакла значај предшколског васпитања и образовања за подршку 
развоју и добробити деце, негу, превентивно здравствену и социјалну 
заштиту деце, припреми деце за полазак у школу али и подршку 
васпитној функцији породице. У свом поздравном говору, директор 
канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен, истакао је значај 
сарадње свих релевантних учесника у унапређивању предшколског 
васпитања и образовања.   

Прва пленарна сесија била је посвећена представљању резултата 
анализе ситуације предшколског васпитања и образовања, која је 
спроведена у десет општина Србије. У оквиру сесије под називом 
Предшколско васпитање и образовање и пратеће активности, 
државна секретарка Анамарија Вичек представила је 
иницијативе ,које су започете и планиране у области предшколског 
васпитања и образовања у наредном периоду. Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Светском банком 
и Нордијским повереничким фондом започело је реализацију пројекта 
„Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ средствима из 
кредита Светске банке. Активности планиране пројектом допринеће 
унапређењу доступности и квалитета предшколског васпитања и 
образовања. Учесници конференције имали су прилику да се у оквиру 
треће пленарне сесије, упознају са различитим активностима у 
области предшколског васпитања и образовања у Србији које 
реализују УНИЦЕФ, Новак Ђоковић Фондација, Фонд за отворено 
друштво, Центар за интерактивну педагогију и Црвени крст Србије.  

У наставку дана, рад на конференцији се одвијао у оквиру 
паралелних радних група са следећим темама: Подршка васпитно-
образовној функцији породице, Заступање у предшколском 
васпитању и образовању и Интерсекторска сарадња на унапређивању 
доступности, праведности и квалитета предшколског васпитања и 
образовања на локалном нивоу.  

Конференцији су присуствовали запослени у Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја и предшколским установама у 
Србији, као и представници цивилног друштва. У име Педагошког 
друштва Србије конференцији је присуствовала Душица Чолаковић, 
секретар Секције предшколских педагога.   

 
 

У марту 2017. Медицинска школа "Драгиња Никшић" Сремска 
Митровица, Фармацеустко-физиотерапеутска школа и Зуботехничка 
школа су учествoвале у међународном  пројекту повезивања 
здравствених (и партнерских) школа коришћењем нових ИКТ 
технологија - Е-медика. Циљ пројекта је стварање виртуалне 
заједнице медицинских школа кроз нове дидактичке приступе 

поучавању и учењу у школама путем интернета. Целокупни пројекат 
"Е-медика" је намењен стручном образовању, а темељи се на 
повезивању хрватских здравствених школа у виртуалне заједнице, те 
повезивању са сличним школама и институцијама у Европи и свету. 

Пројекат се реализује кроз пет сегмента: Размену ученика кроз 
међусобне размене група од 3-7 ученика из две до пет различитих 
здравствених школа. Ученици, под вођством наставника струке, 
заједно похађају редовну наставу и стручну праксу у тим срединама, 
те раде на заједничким ученичким пројектима. Извештаји о свим 
активностима објављују се на порталу „Е-медица”. Затим кроз вођење 
пројектних тимова које се базира на изради стручних садржаја кроз 
сарадњу пројектних тимова (3-5 ученика) из две до пет различитих 
здравствених школа. Годишње се кроз тимове реализује до 30 
заједничких пројекта, а кроз сарадњу 20-так здравствених школа. 
Поред стручних пројеката у „Е-медица“ укључене су и друге 
(нездравствене) школе са темама везанима за опште еобразовне 
предмете, везаним за здравствено васпитање, али и едукацију израде 
е-садржаја. Странице „Е-медица“ креирају и уређују координатори 
школа, које учествују  у пројекту „Е-медица“, са намером да материјале 
пишу ученици. Један од сегмената пројекта  су и видео 
конференцијска стручна предавања разних домаћих и страних 
предавача, али и предавања везана за екологију, друштвене односе и 
сличне актуелне теме. Видео конференције се реализују под 
покровитељством CARN-ета, а укључују медицинске школе у 
Хрватској и иностранству који имају техничке услове. Овај сегмент 
програма Е-медица пружа бољу примену стручног образовања кроз 
предавања стручњака из различитих медицинских предмета из 
различитих земаља света. 

Смотра „Дани Е-медица“ је годишње окупљање свих ученика и 
наставника, који су претходне школске године учествовали у раду на 
ученичким пројектима „Е-медица“.     

Ове године на 10.смотри Дани Е-медика у Термама Тухељ у 
Хрватској од 16-19. марта после успешног представљања 
здравствених школа,  ученици су током два дана имали прилику да се 
упознају са ученичким пројектима, који су рађени кроз једногодишњу 
размену школа (неке од тема пројеката: Албино, Еутаназија, 
протеинска Дијета, Зашто не пушимо, Мрачна прошлост душевних 
болница, Живот деце са дијабетесом типа 1...).  

Током рада на ученичком пројекту развијају се 11 општих 
међупредметних компетенција за ученике: компетенција за 
целоживотно учење, комуникација, рад с подацима и информацијама,  
дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно 
учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, 
одговоран однос према околини и естетичка компетенција и 
предузимљивост и оријентација ка предузетништву.  

Поред презентација ученичких пројеката, део Смотре резервисан 
је и за стручна предавања за наставнике (Ученици у дигиталном 
облаку, Савремени приступ настави, Израда дигиталних наставних 
материјала, Алати за видео конференције и комуникацију, Увођење 
ИКТ и сарадња са родитељима). Медицинска школа "Д. Никшић" 
Сремска Митровица, Фармацеустко-физуотерапеутска школа и 
Зуботехничка школа су пријавиле предлоге пројеката за вођење 

пројектних тимова и израду стручних садржаја кроз сарадњу 
пројектних тимова (3-5 ученика) више школа како би се пројекти 
успешно представили на Смотри „Дани Е-медица“ у марту 2018. 
године. Неке од тема које су медицинске школе из Србије пријавиле 
су: Стероиди, спорт, здравље, Ургентна контрацепција, Утицај 
енергетских напитака на здравље и Превенција оралног здравља.  

Полазећи од чињенице  да су знања која су потребна за живот у 
демократском и интеркултуралном друштву све комплексија, 
ученичка размена и подржавање иницијатива у пројекту "Е-медица" 
могу представљати додатну орјентацију и ослонац у даљој 
афирмацији и развоју концепта интеркултуралности и ученичких 
компетенција. 

КОНФЕРЕНЦИЈА „УКЉУЧИВАЊЕ ДЕЦЕ ИЗ 

ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У ПРЕДШКОЛСКИ СИСТЕМ“ 

Душица Чолаковић 

УЧЕНИЧКИ ПРОЈЕКТИ – УЧЕШЋЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ШКОЛА ИЗ СРБИЈЕ НА ДАНИМА Е-МЕДИКЕ У 

ХРВАТСКОЈ 

Конференција 

Дани Е-медике  

Маја Врачар, педагог 



 

 

 

 

ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА УСТАНОВЕ 5 

Педагошко друштво Србије одржало је скуп на тему ,,Васпитна 
функција установе - од вртића до средње школе”. О овој актуелној и 
увек инспиративној теми разговарало се са уваженим професором др 
Николом Поткоњаком, а присутни педагози и студенти педагогије су 
имали прилику да постављају питања и дискутују о значају и 
позицији   педагога у васпитању младих. 

 Председница Педагошког друштва Србије Наташа Стојановић је 
поздравила скуп речима: ,,Идеја је да овим разговором започнемо 
окупљања у Педагошком друштву Србије на различите теме, с циљем 
да се ојача струка, да се педагози професионално оснаже и да 
међусобно размењују идеје, дилеме, проблеме и да се друже.'' 
Говорећи о променама које се последњих тридесетак година дешавају, 
како у друштву тако и у свим образовно-васпитним установама, 
председница Педагошког друштва Србије је отворила дискусију. 
Истакала је да су промене довеле до значајно другачијег схватања 
васпитне функције школе почев од породице па до друштва у целини. 
Положај педагога у таквом окружењу је врло деликатан, као и 
очекивања од нас да имамо  јасне ставове у вези са кључним и 
актуелним темама и   да нудимо практичну помоћ и  решења у 
свакодневном раду у установи.   

 Професор др Никола Поткоњак је истакао да је дипломирани 
педагог од 1950.године, а да је постдипломске студије завршио у 
Лондону. Докторирао је 1959. године. Поред наших чувених педагога 
Војислава Бакића и Вићентија Ракића, професор Никола Поткоњак је 
један од стручњака, који је формирао Катедру за педагогију на 
Филозофском факултету у Београду. Између осталог, био је 
председник Просветног савета Србије, члан бројних значајних 
комисија, радио у стручним телима, био је члан редакције ,,Настава и 
васпитање” и редовни је члан Руске академије педагошких наука, 
носилац је бројних признања, повеља, диплома.  

 На Филозофском факултету у Београду професор Поткоњак 
предавао је предметe: Општа педагогија и Mетодологијa педагошких 
истраживања. Један је од оснивача ПДС-а и редовни члан од 1960. 
године до данас. Педагози су истакли да је први сусрет са педагогијом 
на факултету био код професора Поткоњака на студијском предмету 
Општа педагогија. 

 Присећајући се својих студентских дана, професор је нагласио: 
,,Мало је оних који су били на оснивачкој Скупштини Педагошког 
друштва. На дан када смо основали Друштво, ми смо се касније 
обавезно састајали сваке године. Није лако бити педагог. Стога смо се 
у Педагошком друштву тог дана окупљали и договарали смо се како 
да реагујемо на неке ствари. На пример: Часопис ,,Настава и 
васпитање” је имао педагошку хронику“. Према речима професора 
Поткоњака, Педагошко друштво у то време имало је значајнији 
утицај. Професор је нагласио да примећује да данас педагози нису 
много борбени. „Раније није могла да прође реформа образовања без 
педагога, данас су они потиснути“ – рекао је професор Поткоњак. 

 Требало би да се педагози побрину и за педагошку терминологију 
– истакао је професор. На пример: По мишљењу професора 
Поткоњака, најжалосније је што је уведена реч едукација уместо речи 
васпитање. Термин едукација се данас користи уместо речи 
васпитање и то је све више прихваћено. Друго, сада се више користи 
реч курикулум уместо наставни план и програм, итд. 

 Професор Поткоњак нас подсећа да знање јесте највећа 
инвестиција и да оно не сме бити занемарено. Међутим, данас се 
занемарује личност васпитаника, односно васпитање личности деце и 
младих. У документу Стратегије развоја занемарено је какав треба да 
постане човек кога васпитавамо, у какву личност ће се развити 
васпитаник, а то је управо суштина васпитања.  

 Иако је рођен  давне 1924. године, Никола Поткоњак је још увек 
професионално активан. Истиче да су га увек превасходно 
интересовали теоријски проблеми васпитања. Сматра да је од 
пресудног значаја одредити циљ васпитања. Ако немамо јасан циљ 
васпитања, онда не можемо правилно да васпитавамо. Професор 
поставља питањa: ,,Да ли ми данас имамо јасан циљ васпитања? Да ли 
знамо какву личност желимо да формирамо? Да ли знамо шта 
васпитање јесте суштински?” 

  Током боравка и студија у Енглеској професор приметио је да 
Енглеска негује и поштује своју традицију и да је тамо традиција 
изузетно важна. На пример, у Енглеској постоје школе још од 13. века 
(public schools). Професор истиче да се у Енглеској велика пажња 
поклања патриотском васпитању. Рецимо, у школи су на зидовима 
исписана имена генерала, познатих личности које су похађале ту 
школу.  

 Професор Поткоњак скреће пажњу на то да би требало у нашем 
васпитно-образовном процесу да се поклања много више пажње 
патриотском васпитању. 

 Др Никола Поткоњак је један од оснивача Српске академије 
образовања и позива Педагошко друштво на сарадњу. Истиче да би 
требало да педагози посећују научне скупове које организује Српска 
академија образовања. Овом приликом је др Никола Поткоњак 
најавио научни скуп ,који ће се одржати у новембру и позвао педагоге 
да присуствују. Поред тога, Српска академија образовања има и 
издавачку делатност. Између осталог, професор је аутор 
књиге ,,Педагогија у Срба”, чији је издавач ,,Едука”. 

 Говорећи о значају неговања традиције и националне културе, 
Никола Поткоњак је навео и значај библиотека. Истакао је да је важно 
сачувати библиотечки фонд старих библиотека, јер је то велико 
културно благо. 

 Одговарајући на питања присутних педагога, професор је, између 
осталог, рекао да се данас све више појачава безбедност у школама 
уместо да се појачава васпитна улога школе. Заправо, школе се 
превише обраћају полицајцима, психијатрима и центрима за 
социјални рад, а све то не би било потребно у толикој мери када би се 
појачала васпитна улога школе. 

 Наглашава Никола Поткоњак да би требало посветити већу пажњу 
патриотском васпитању, јер на тај начин можемо да променимо 
поремећен систем вредности у друштву. Неопходно је децу и младе 
васпитавати у духу љубави и поштовања према својој земљи и народу, 
према својој породици, према вршњацима. Неопходно је неговати 
емпатију, дружељубивост, људскост. Криза  у друштву рефлектује се 
на кризу у породици. Стога, школа мора да ојача васпитну улогу и да 
помогне младим људима да израсту у здраве и хумане личности. 

 На питање младих педагога како могу родитељи да се изборе са 
утицајем медија на децу, професор је одговорио да је једини начин да 
родитељи утичу на децу да развију отпор према тим садржајима. То 
значи развити код њих вредности према људском животу, раду, 
достојанству. С обзиром на то да у медијима има много насиља, важно 
је код младих развијати осећај да људски живот има вредност. 

 Говорећи о савременој породици и савременом друштву, професор 
наглашава да је од суштинског значаја да постоји поверење између 
деце и родитеља.  

 Мр Мирјана Илић, програмски директор Клетт друштва за развој 
образовања, изнела је предлог да Педагошко друштво заузме јасан и 
јединствен став у погледу актуелних питања у образовању. У том 
смислу, Мирјана Илић предлаже да педагози покрену ТВ емисију за 
децу и младе, да воде разговоре са децом, да пишу. 

 Биљана Радосављевић,  потпредседница Педагошког друштва је 
истакла да циљ оваквих сусрета и јесте да се покрећу теме и да је 
неопходно да педагози имају јединствен и званичан став у погледу 
актуелних питања. На пример: Педагошко друштво Србије би требало 
да јавности изнесе званичан став о сексуалном образовању у 
школама. Очекује се јавна расправа о сексуалном образовању и 
образовним пакетима. Биљана Радосављевић је истакла да је 
потребна јача професионална сарадња и професионални подстицај. 

 Сви присутни су се сложили у томе да је ова тема неисцрпна и да је 
потребно  више оваквих скупова где ће педагози имати прилику да 
дискутују, покрећу идеје, да професионално ојачају и унапређују 
струку. 

Сања Југовић, педагог 

СУСРЕТ  СА ПРОФЕСОРОМ Др. НИКОЛОМ ПОТКОЊАКОМ 

СУСРЕТ И РАЗГОВОР  У ДРУШТВУ  СА ПРОФЕСОРОМ Др. НИКОЛОМ 
ПОТКОЊАКОМ 

СКУП ПЕДАГОГА ''ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА 
УСТАВНОВЕ – ОД ВРТИЋА ДО СРЕДЊЕ ШКОЛЕ''  
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У нашим школама заживео је последњих година петофазни модел 

професионалне оријентације. То је пут од пет корака (самоспознаја, 
информације о занимањима, информисање о школама, реални 
сусрети и одлука о избору занимања) који води ученике до избора 
занимања и активног планирања каријере. У овом петофазном 
процесу ученик, пре свега, упознаје себе, своје таленте, особине, 
вредности и интересовања, али и увиђа могућности околине – сазнаје 
каква све занимања постоје, која су занимања тражена, односно за 
која не постоје или постоје веће потребе друштва, упоређује их са 
својим жељама и склоностима. Затим истражује какве су образовне 
могућности средњих школа, факултета, али и неформалних 
образовних курсева који су потребни да би се неко успешно бавио 
жељеним занимањем. После овог процеса истраживања, упознавања 
себе и околине ученик је спреман да донесе одлуку о каријери и 
креира свој план како ће одлуку спровести у дело. Током овог процеса 
ученици сазнају да је важно самостално и информисано доносити 
одлуке, да је важно пажљиво планирати и дисциплиновано 
спроводити кораке, али и да је у реду грешити и мењати планове. 
Како би успешно прошли кроз све фазе модела ученицима би требало 
да буду на  располагању различите прилике за самостално и групно 
учење и истраживање – тестови, радионице, саветовање, практичне 
вежбе,  портфолио за праћење плана каријере... али оно што је 
најважније неопходно је обезбедити и реалне сусрете са светом рада и 
занимања. 

Када говоримо о ресурсима школе на пољу професионалног 
усмеравања ученика важно је сагледати их у целости како би их 
искористили за пружање подршке ученицима завршних разреда 
основне и средње школе. Наше основне и средње школе имају 
значајне ресурсе, који се могу ставити у службу професионалног 
усмеравања ученика у избору будуће каријере: 

 Наставни планови и програми - Анализирајући наставне 
планове и програме, увиђа се једана важна чињеница да се у 
сваки наставни план и програм  може инплементирати 
професионално информисање и усмеравање ученика. Ако би се 
задржали само на једном наставном предмету, анализирајући 
наставни план и програм, увидели би да су многе наставне 
јединице у служби професионалног усмеравања ученика не 
само током реализације истих него и кроз давање 
истраживачких задатака ученицима на тему додатног 
информисања о појединим занимањима и његовим 
перспективама. Овај ресурс је неисцрпан, имајући у виду да се 
многе научне дисциплине континуирано развијају, отварајући 
пут ка дефинисању нових образовних профила (нпр. ИКТ, 
роботика, ...). 

 Ваннаставне активности - су капацитет сваке школе који се 
може у значајној мери усмерити ка професионалном 
усмеравању ученика, имајући у виду да опредељеност нпр. 
појединог ученика за учешће у некој секцији или активности 
указује на то која су његова интересовања и склоности које га 
воде ка избору будуће професије. Ако се оне реализују у 
зависности од ученичких интересовања ,велика је вероватноћа 
да ће оне и бити реализоване у циљу професионалног 
оснаживања сваког појединца. 

 Екскурзије, излети, настава у природи… - И ово је значајан 
ресурс школа, који није довољно искоришћен у сврху 
професионалног информисања од најранијих дана. Треба 
имати у виду да се ове активности не реализују или пак ретко 
реализују у локалној средини где се налази школа. Углавном се 
реализују ван места, што отвара нове могућности за 
квалитетно осмишљавање плана и програма екскурзија, 
излета, наставе у природи где се кроз ове активности ученици 
могу упознати са светом рада и занимањима која не срећу у 
свом окружењу, а можда отварају нове путеве каријере за неке 
од оних који су их детаљније упознали. На пример, при 
организовању тродневне екскурзије на Тару, ученици осмог 
разреда могу учествовати у истраживању ове територије, 
трагајући са занимањима која могу срести на екскурзији, а која 
нису видљива у нпр. Војводини, па кроз реализацију поменуте 
упознати се више са појединим занимањем. 

 Људски ресурси – нису довољно искоришћени у нашим 
школама, иако су они  највећи ресурс наших школа. Учитељи, 
наставници, професори, педагози, психолози... могу ученицима у 
значајној мери приближити своја занимања, као и низ других 
сродних за која се школују појединци на њиховим матичним 
факултетима. Узмимо на пример наставника српског језика 
који сем свог наставничког позива може да се бави 

новинарством, лектуром, библиотекарством... и који 
унапређујући свој лични развој, може сутра постати главни и 
одговорни уредник неког часописа или неке ТВ емисије. 
Неоспорно је да из сваког угла професионалца путева каријере 
има и више него што можемо да замислимо. Наши родитељи 
ученика су неисцрпан ресурс када је реч о свету рада и 
занимања. Да сваког дана свака школа организује једну 
трибину са једним редитељем, који ће ученицима представити 
своје занимање и своје путеве каријере ми би и даље овај 
ресурс могли вредновати као неискоришћен.  

 Материјално технички ресурси школе - представљају 
капацитете који могу и треба да су у функцији професионалног 
усмеравања ученика. Школски простор, опрема, наставна 
средства са којима располаже школа треба искористити за 
организовање активности који су и у функцији 
професионалног информисања ученика, па тако не мали број 
школа организује сајмове средњих школа,  сајмове образовања,  
научне фестивале,... где се циљано могу представити поједина 
занимања, односно образовни профили ученицима како би 
увидели у којим смеровима може ићи њихова каријера. 
Наставна средства и опрема, коју поседују школе, могу се 
ставити и у службу професионалног информисања ученика, 
као на пример кроз организовање трибина, округлих столова, 
симулираних интервјуа, онлајн укључења експерата из 
појединих области, или пак изради часописа о занимањима 
којих више нема као и оних која су занимања будућности. Уз 
добру организацију могуће је осмислити и реалне сусрете у 
школском окружењу, имајући у виду материјално-техничке 
капацитете школе као образовно- васпитне институције. Овде 
као и при организовању сличних активности треба имати у 
виду интересовање ученика за поједине области света рада и 
занимања.   

 Финансијски ресурси школе - Ови ресурси нису од пресудног 
значаја за реализацију низа активности на тему 
професионалног усмеравања ученика. Већина њих не изискује 
финансијска средства. У случајевима када школе планирају 
велике манифестације, које ће окупити значајан број учесника, 
важно је унапред планирати и утврдити неопходна 
финансијска средства , која се могу обезбедити  сарадњом са 
институцијама на локалном нивоу или кроз сарадњу са 
спонзорима.  Добро и благовремено планирање даје школама 
могућности да организују и оне активности за које им је 
потребна финансијска подршка. 

 Ресурси локалне заједнице - Последњих година школе све више 
и више раде на јачању веза на локалном нивоу, подржавајући 
се међусобно. Што су  јаче везе на локалном нивоу јачи су 
капацитети школе и на пољу професионалног усмеравања 
ученика у свету рада и занимања. Овде  као и код сарадње са 
родитељима треба имати у виду да реални сусрети са светом 
рада, односно испробавање појединих занимања је значајна 
ставка за доношење одлуке о избору будуће каријере. 
Капацитети локалне заједнице отварају врата за организовање 
реалних сусрета, па тако посете фабрикама, погонима, малим и 
средњим предузећима пружа могућност сваком појединцу да 
утврди да ли је занимање које је испробао ствaрно за њега или 
не. 

Ресурси школе, када је реч о професионалном информисању  и 
усмеравању ученика, су неисцрпни, па можемо констатовати да свака 
школа има велике капацитете када је реч о овој области. Оде смо само 
оквирно истакли оно на шта то школа може да рачуна  када је реч о 
професионалном усмеравању ученика. Морамо имати у виду да уз 
помоћ ресурса школе појединачне активности могу се ставити у 
капацитете професионалне оријентације, па тако сви интервјуи са 
експертима појединих занимања могу чинити информативну базу 
школе о занимањима људи,  јер су снимљени камером, или су 
интервјуи објављени на сајту или у школском листу. 

 Важно је напоменути да је неопходно у школи водити  рачуна о 
потребама свих ученика узимајући их у обзир при организовању 
различитих акција, које су у функцији унапређивања професионалне 
оријентације, као на пример: Трибина ,,Моје занимање'', ,,Дани 
отворених врата“ , сајмови средњих школа, информативни састанци и 
посете, сусрети с представницима из разних области занатства и 
индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним 
областима кроз реалне сусрете, литерарни конкурси, екскурзије,  
реални сусрети итд. Ученицима треба да омогућимо да добију  јасне, 
прецизне, релевантне и актуелне информације о могућностима 
наставка школовања и запошљавања преко низа активности за чију 
реализацију школа има великих капацитета. 

 РЕСУРСИ ШКОЛЕ У ФУНКЦИЈИ 
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

Ирена Мучибабић, педагог 
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Тим за самовредновање Пољопривредно-хемијске школе ''Др 
Ђорђе Радић'' из Краљева је у оквиру области постигнућа ученика 
спровео истраживање компарација резултата постигнућа ученика из 
стручних предмета и матурског испита за образовне профиле : 
пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени 
техничар, техничар за заштиту животне средине. 

Образовни профили пољопривредни техничар и ветеринарски 
техничар од увођења огледа 2003.године полажу матуру по новом, 
другачијем концепту. Уз обавезан тест теоријских знања, ученици 
полажу и практичан рад, а  члан комисије је и социјални партнер. 
Ученици из образовног профила- прехрамбени техничар матурски 
испит по новом концепту полажу од  2013/14.године.  

Ученици из образовног профила - техничар за заштиту животне 
средине полажу матурски испит по старом концепту ,који је састоји из 
усменог испита из изборног предмета ,који може бити 
општеобразовни или стручни  и осмишљавају рад из стручног 
предмета који бране на усменом делу испита.  

Ученици из свих профила имају писмени задатак из српског 
језика. 

Тим за самовредновање је школске године 2015/16. за наведено  
истраживање поставио хипотезе: 

1. Постоји корелација између оцена ученика током 
четверогодишњег школовања из стручних предмета и оцена 
добијених на матурском испиту. 

2. Постоји разлика у резултатима ученика који полажу матурски 
испит по новом концепту,  у односу на резултате ученика који 
полажу матуру по старом концепту 

Узорак: Ученици образовног профила - пољопривредни техничар, 
ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, техничар за заштиту 
животне средине који су школске године 2014/15. завршили 
школовање у нашој школи. Укупно 106 ученика. 

Методологија рада/ Начин обраде података/ инструменти  

 Из матичних књига узимани су подаци за сваког ученика  за све 
четири године школовања. 

 Оцена из  свих стручних предмета за сваког ученика из 
одељења 

 Средња оцена  из стручних предмета за сваког ученика из 
одељења заступљених у  тесту на матурском испиту 

 Средња оцена из стручних предмета из којих се полаже 
практичан рад на матурском испиту  за сваког ученика 

 Средња оцена  из стручних редмета за сваког ученика из 
одељења 

 Оцена на тесту на матурском испиту за сваког ученика 
одељења 

 Оцена на практичном раду на матурском испиту за сваког 
ученика одељења 

 Средња оцена на матурском испиту без српског језика за 
сваког ученика одељења 

 Средња оцена на матурском испиту без српског језика за 
сваког ученика одељења 

 За техничаре за заштиту животне средине – оцена из изборног 
предмета током школовања за сваког ученика одељења 

 Оцена из изборног предмета на матурском испиту за сваког 
ученика одељења 

 Оцена  из стручног предмета из којег се полаже матурски рад 
за сваког ученика одељења 

 Оцена матурског рада за сваког ученика одељења 

На основу добијених података представљене су средње оцене на 
нивоу одељења за сваки од наведених критеријума.  

Резултати су представљани кроз дијаграме: 

Пољопривредни техничар 

 

 

Ветеринарски техничар 

Прехрамбени техничар 

Техничар за заштиту животне средине 

Закључци: 

Потврђене су постављене хипотезе: 

 Постоји  висок ниво  корелација између оцена ученика током 
четворогодишњег школовања из стручних предмета и оцена 
добијених на матурском испиту за образовне профиле- 
пољопривредни техничар и ветеринарски техничар и 
прехрамбени техничар 

 Код прехрамбених техничара постоји и недовољна корелација 
између постигнућа ученика на практичном делу испита (4,19) и 
средње оцене из стручних предмета из којих се полаже практичан 
рад (3,04). Одступање је за 1,15  

 Код техничара за заштиту животне средине корелација је нижа у 
односу на остале образовне профиле. Нижа је корелација између 
оцене из стручног предмета из којег се полаже матурски рад (3,50)  
и оцене на матурском раду (4,69). Одступање је 1,19 

Марија Милутиновић, координатор Тима за самовредновање 

Виолета Ивковић, члан Тима за информатичку подршку 

Марсела Ескенази Милутиновић, педагог  

 КОМПАРАЦИЈА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ  
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Пројекат  „Дебатом до најбољег одговора на питања части“ је 
пројекат међународног карактера који je педагог Медицинске школе 
„Др Миленко Хаџић“ из Ниша, Сунчица Станковић Радивојевић 
осмислила и реализoвала у сарадњи са „Медицинском школом Осијек“ 
из Хрватске у току школске 2016/17. год. Реч је о сарадњи две средње 
стручне школе на пољу антикорупцијског образовања, а у циљу 
израде Кодекса части, као и омогућавања ученицима ове две земље да 
се повежу, сарађују и да развијају позитивне ставове и вредности. 
Пројекат је подржан од стране Америчке амбасаде у Београду и 
Загребу, а своју подршку су дале и Агенције за борбу против корупције 
упућивањем писма подршке. У реализацији пројекта учешће је узело 
22 ученика другог, трећег и четвртог разреда, 4 професора и 2 
педагога обе школе. 

Путем дебате и других едукативних и креативних активности у 
оквиру овог пројекта смо планирали да подигнемо свест ученика, 
родитеља и наставника о корупцији и неопходности  израде и 
доследне примене Кодекса части у Медицинској школи у Нишу и 
Осијеку, а и шире.   

Пружили смо прилику свим ученицима различитих 
националности да се покрену, да се активно укључе и допринесу 
креирању Кодекса части. Aктуелизовали смо могуће начине решавања 
проблема корупције у области образовања. Сматрамо да треба 
охрабривати конструктивне и здраве дебате, како би демонстрирали 
да у тензији различитих мишљења лежи најбољи одговор на питања 
части.  Све активности на пројекту омогућиле су ученицима 
креативан приступ у решавању проблема и развој критичког 
мишљења.  

Циљеви пројекта:  

1. Да ученицима две Медицинске школе мотивисаним за сарадњу и 
рад на пољу антикорупцијског образовања остваре посете једни 
другима и да заједно израде Кодекс части након  реализације 
пројектних активности. 

2. Укључивање ученика и наставника у Нишу и Осијеку у 
практиковање дискусија, дебата, форума, радионица, израду 
изложби и других активности које би се тицале 
антикорупцијског образовања и бављења Кодексом части у 
сарадњи са другим ученицима, наставницима и актерима 
друштвеног живота  

3. Развој активизма младих, укључивање у радионице за развој 
комуникацијских вештина и знања из области етичности (а  у 
циљу подизања свести о значају развоја и неговању части и 
хуманости). 

4. Фацилитација и дељење искуства из школског живота што ће 
обезбедити заједнички приступ у примени нових стратегија за 
антикорупцијско деловање 

5. Формирање заједничке ФБ групе, стране и блога ради дељења 
заједничких продуката рада  

6. Развијање свести ученика о значају  личног доприноса 
покретању и развоју друштвене заједнице у борби против 
корупције и доследном поштовању правила одговорног 
понашања  

7. Информисати, подстицати и укључити у активности на пројекту 
заинтересоване наставнике и родитеље како би више сазнали о 
проблемима који проистичу из коруптивног понашања и како би 
могли да дају допринос у креирању и поштовању Кодекса части 

8.  Развијање партнерства две медицинске школе на територијама 
две разједињене државе. 

9. Унапређење ваннаставних васпитно – образовних активности у 
медицинским школама. 

Реализоване активности у оквиру пројекта 

Реализоване су бројне радионице, презентације, дискусије и 
дебате на следеће теме: 

„Конструктивна комуникација и решавање проблема", Мењам свет 
малим/великим корацима“, „Божанствена комедија“, „Израда кодекса 
части", „Од образовања против корупције до одговора на питања 
части“  , „Академска честитост” , „Академска честитост II” , „Предности 
регулисања етичког понашања у школи путем Кодекса части – како 
регулисати етичко понашање увођењем и поштовањем Кодекса 
части„ , II радионица  „Израда Кодекса части“ . 

 

Први део пројекта реализован је у Медицинској школи у Осијеку у 
периоду од 13 – 15.10.2016.  

Реализатори пројекта из  Осијека: Мирела Грубишић, професор 
географије, коаутор  и координатор пројекта; Ђурђица Радић, 
професор хрватског језика  и Нада Грујић Томас педагог ангажоване 
на реализацији пројекта у Осијеку 

Други део пројекта реализован је у Медицинској школи у Нишу у 
периоду од 05 – 08.10.2016. 

Реализатори пројекта из Ниша:  Сунчица С. Радивојевић, педагог 
Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“, ментор Дебатног клуба и 
аутор, координатор и реализатор пројекта; Небојша Стојановић, 
професор физичког васпитања ангажован на пословима ажурирања 
блога и фб стране везане за пројекат; и Јасмина Аврамовић, професор 
енглеског језика ангажована на пословима превођења и реализације 

Активностима на пројекту почело се у присуству аташеа за 
културу Америчке амбасаде из Загреба – Лауре Ђурагић и 
супервизора на пројекту - Вање Ратковић и исто се тако и завршиле, 
уз присуство и другог супервизора на пројекту – Тијане Хркаловић, 
представнице Америчке амбасаде из Београда. 

Постигнути су следећи исходи: 

Подигнута је свест ученика о значају образовања у формирању 
вредности академске честитости и о значају израде и поштовања 
Кодекса части за ученике. 

 Ученици су усвојили појмове: дебата, дебатовање, одговорност, 
корупција, корупција у образовању, академска честитост, вредности и 
начела академске честитости и интегритета, етичке вредности, 
етички кодекс, моралне норме, професионални интегритет, личне 
етичке норме, Кодекс части. 

Ученици су сада устању да:  

 препознају како се поједине етичке вредности (искреност, 
поверење, поштење, поштовање, храброст и одговорност) 
испољавају у понашању 

 које су вредности и начела прекршена у појединим ситуацијама;   

 опишу могуће дугорочне последице таквих ситуација како на 
појединца тако и на друштво 

 прихвате потребу поштовања начела академске честитости и 
интегритета; 

 наброје начине осигурања поштовања професионалне етике;  

 прихвате и поштују Кодекс части у својој школи и етички кодекс 
своје струке;  

 аргументују важност поштовања кодекса у току свог школовања  

 аргументују важност поштовања кодекса у обављању посла 
медицинске струке за који се школују. 

Усвојени појмови  представљани су сликовно у појединим 
деловима радионица, а самостални радови у оквиру група 
презентовани равноправним учешћем свих ученика. 

Кодекс части урађен од стране ученика у афирмативном тону, као 
списак вредности којих ће се ученици придржавати у будућем животу 
и раду како у школи, тако и ван ње. 

ПРОЈЕКАТ: „ДЕБАТОМ ДО НАЈБОЉЕГ 
ОДГОВОРА НА ПИТАЊА ЧАСТИ“ 

Сунчица Станковић Радивојевић, педагог 

Пројекат  „Дебатом до најбољег одговора на питања части“  



 ПРЕДУЗИМЉИВО ДЕТЕ   
KОНФЕРЕНЦИЈА „МОДЕРНО ОБРАЗОВАЊЕ“Д 9 

Удружење педагога и психолога Средњобанатског округа из 
Зрењанина је током 2015. и 2016. године реализовало два пројекта, 
који су имали за циљ  јачање капацитета за предузетништво  у 
локалној заједници кроз рад са младима.  

Конструисаним инструментом за испитивање предузимљивости, 
пројектима под називима „Предузимљив ученик – успешан 
предузетник“ и „Ученичка предузимљивост на делу“, обухваћен је 
узорак преко 1000 ученика 7. разреда из 10 градских и 9 сеоских 
школа на територији Града Зрењанина.  

Инструментом се мерило: ПОТРЕБА ЗА ПОСТИГНУЋЕМ: 5 тврдњи 
(“Одлучио сам да успем у животу.”),  ИНИЦИЈАТИВНОСТ: 5 тврдњи  
(“Умем идеју да претворим у дело.”), САМОПОУЗДАЊЕ: 5 тврдњи  
(“Знам шта су моје јаче стране.”), ПРЕУЗИМАЊЕ РИЗИКА: 5 тврдњи  
(“Кад неће нико, хоћеш ти!”), ИНТЕРНИ  ЛОКУС КОНТРОЛЕ: 5 тврдњи  
(“Мој успех је резултат мог рада.”), КРЕАТИВНОСТ: 1 тврдња + 2 
задатка  (“Моје идеје сматрају необичним.”)  

Максималан скор износио је 81 бод. На нашем узорку распон 
бодова се кретао од 27 до 78 бодова, а просечно постигнуће је 
износило  63,56 бодова. 

Резултати истраживања потврдили су да су девојчице на овом 
узрасту предузимљивије од дечака, школски успех није одлучујући за 
предузимљивост ученика, а  школама учесницама дата је смерница у 
даљем раду на развијању поменутих особина ученика.  

Укупно 180 ученика , који су  имали највиша постигнућа,  било је 
активно  укључено у програм радионица за подршку њиховој 
предузимљивости под називима: „ПРЕД(У)(ИЗУМ)ЉИВОСТ“- рад на 
освешћивању постојећих особина код ученика, „УПАЛИ ЛАМПИЦЕ!“ 
рад на подстицању стварања нових идеја, „ПРОМЕНИ С(В)Е(Т)“-
изналажење различитих решења, „БАШ ТО ТИ ТРЕБА“- рад на 
уверљивости, „КЛИКНИ МЕ!“- рад на покретању других у заједници. 
Ученици су презентовали свој рад на следећим проблемима:Како 
искоренити понижавање (филмић),Туристичка понуда догађаја за 
памћење у Зрењанину(флајери), Како да одрасли постану одговорнији 
(истраживање), Не дамо вам да будете неуспешни (пано са 
презентацијом, експеримент),Промовисање предузимљивости(пано 
са презентацијом), Како помоћи, а не увредити – добра канта (модел), 
Деда Мраз за одрасле (поруке са витаминима дечје љубави и 
перформанс са Деда Мразом), Где се сакрила доброта (флајери),Какву 
природу нам остављате у наслеђе (перформанс са јабукама и 
порукама), Како искоренити најлон кесе (перформанс), Зрењанин – 
добро место за одрастање (видео презентација),Контејнер као спас 
(модел), Баба Мразице о путевима оставарења жеља најмлађих 
(подела новогодишњих пакетића за награђене предшколце на 
конкурсу) Дан без мобилних телефона (видео презентација), Kako  
повећати физичку активност тинејџера (видео презентација), 
Употреба и злоупотреба компјутера (видео презентација), Љубав село 
спасава (видео презентација), Програм Саветовалишта за младе 
предузетнике( пано са презентацијом), Базен и клизалиште - чаролија
(пано са презентацијом) Школски маркет  „Б  В   М“ (пано са 
презентацијом), Док нам роде на гнезда слећу... (пано са 
презентацијом ), Пси нису сами, постојимо и ми ( видео презентација), 
Проблеми осветљења и путева у селу (пано и видео презентација), 
Заједно повећајмо безбедност (пано са презентацијом), Како 
искоренити дрогу (филмић), Добродошлица -Чекамо вас! (филмић). 
Своје радове изложили су пред групом успешних предузетника из 
Зрењанина и у сали Скупштине града Зрењанина. 

Задовољство ученика изразили су кроз коментаре током рада у 
радионицама, а неки од карактеристичних су: “Било је јако забавно”, 
“Да ли ће ово бити и у другом полугодишту?”, 

“Толико занимљиво да бих сваки дан била на радионици”. 
“Очекивала сам да ћемо се више састајати и мислила сам да ћемо 
нешто правити.”. “Очекивала сам да ћемо радити само озбиљне 
ствари”. “Искрено, нисам знала о чему се ради, али сам знала да ће 
бити нешто интересантно и занимљиво”. “Допада ми се!”, “Није било 
досадно”. “Добре радионице за развијање нових вештина код ђака”. 
“Забавно  је”. “Сматрам да сам сада предузимљивија”. “Изненадила сам 
се да све знам”. “Колико идеја!!!“  

Са пројектима поред ученика били су упознати и њихови 
родитељи, наставници школа учесница, заинтересовани 
предузетници, као и шира јавност путем  локалних медија. Пројекте су 
подржали Град Зрењанин и Покрајински секретаријат за образовање. 

Пројекте су осмислили следећи чланови Удружења: Александра 

Штрбац –психолог, Верица Радованов – педагог, Весна Рончевић – 
психолог, Јасмина Хајдер – психолог, Бојана Попов – психолог, Марица 
Гаврилов – психолог,  Косана Раушки – педагог, а у реализацији 
пројеката учествовале су и колегинице: Софија Цветинов – педагог, 
Мирјана Гилезан – педагог, Душанка Маринковић – педагог, Тања 
Велимиров – педагог, Тања Лазин – педагог, Тијана Нинковић – 
психолог. 

Овим пројектима, „Удружење педагога и психолога 
Средњобанатског округа“ , које постоји од 2013. године, потврдило је 
мисију свог постојања да радом педагога и психолога подстиче развој 
таквих појединаца који оплемењују заједницу и позитивно утичу на 
квалитет живљења у њој.  

Верујемо да ће овај наш рад инспирисати и све друге 
заинтересоване којима је стало до образовања и здравог одрастања 
деце и младих. 

  

Kонференција „Модерно образовање“ је одржана у суботу, 3. јуна, у 

амфитеатру Института за модерно образовање, у улици Цара Душана 

34 , Земун у организацији LINK group.  

Циљ ове конференције је да окупи запослене у образовним 

установама и представи им примену модерне технологије као решење 

које ће унапредити сарадњу између школа, породица и ученика. На 

бројним сесијама током конференције могли смо да чујемо како 

корисни програми могу унапредити компетенције ученика, 

кооперативно учење, часове математике, колико је технологија 

значајна у процесу васпитања младих, које технике можете 

употребити како бисте се заштитили од злоупотребе дигиталне 

комуникације и која је улога педагога у коришћењу ИКТ-а, као и како 

данас видимо однос медија и образовања.... Испред Педагошког 

друштва Србије представљена су три рада на конференцији Модерно 

образовање: Педагошке компетенције ученика и међупредметни 

приступ у настави, Маја Врачар, Кооперативно учење у школи као 

припрема ученика за одговорно учешће у демократском друштву 

Живкица Ђорђевић и Улога педагога у коришћењу ИКТ-а у школи у 

раду са ученицима, наставницима и родитељима, Драгана Спасојевић 

и Невенка Крагуљац.  

 

ПРЕДУЗИМЉИВО ДЕТЕ  – УСПЕШАН 
ПРЕДУЗЕТНИК 

Косана Раушки, председник „Удружење педагога  и психолога 
Средњобанатског округа“ 

KОНФЕРЕНЦИЈА „МОДЕРНО ОБРАЗОВАЊЕ„ 

Маја Врачар, педагог 

Излагачи на конференцији „Модерно образовање“  



 Књига „Деца и телевизија“ ауторке Дафне Лемиш, издавачке куће 
Клио, настала је након више од две деценије ауторкиних 
истраживања. У књизи се говори о односу деце и телевизије на 
примерима истраживања урађеним у САД, Европи и Израелу, али и у 
многим другим земљама, као што су Пакистан и Аустралија.  

На почетку књиге ауторка нам поручује да су деца и телевизија 
питање од глобалног значаја, јер у данашње време деца представљају 
део глобалне публике, која када је реч о праћењу телевизијских 
програма, превазилази локалне, регионалне, физичке и културолошке 
границе. 

Књига има седам поглавља, за свако поглавље дат је кратки 
приказ, јер свако од њих показује да деца нису пасивни гледаоци, она 
бирају да прате одређени садржај на разне активне начине, као што 
су: усмеравање пажње на програм, схватање смисла порука, 
анализирање и критика, па и селективно памћење садржаја. У складу 
са тим „значење“ телевизијског садржаја је нешто што произилази из 
интеракције детета и одређеног програма, јер се дечје когнитивне, 
емоционалне и социјалне способности развијају током времена. 

I ЦЕНТРАЛНО МЕСТО ЗА ГЛЕДАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ  

Ауторка у првом поглављу говори о томе колико је за родитеље и 
децу важан  садржај програма, колико деца  гледају телевизију и који 
садржај гледају. Телевизија може бити важна помоћ при 
комуникацији у породици, јер пружа могућност  да родитељи 
проговоре о многим темама, али исто тако даје ту могућност и деци. О 
односу телевизије и деце говори се о интерактивном процесу. 

II ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ РАЗВОЈ 

Tеорија, која се врло често примењивала у студијама о телевизији 
и деци, јесте теорија Жана Пијажеа (Jean Piaget), који се фокусира на 
когнитивни развој. Пијажеова теорија развоја интелигенције заснива 
се на идеји развојних стадијума са непроменљивим редоследом, који 
представљају пут ка зрелости. Пијаже је нагласио четири основне 
фазе у развоју.  

У прве две године деца пролазе кроз „сензомоторну фазу“ током 
које од когнитивних структура доминира инстинктивност и 
недиференциране емоције, које воде вишим организованим 
системима конкретних појмовима и њиховом првом, спољњем 
афективном фиксирању. У овој фази дечја перспектива је 
егоцентричана, у смислу да нису у стању да узму у обзир туђе 
гледиште.  

Друга фаза развоја је „преоперационални период“ и траје између 
друге и седме године. Пажња, коју деца до треће године обраћају на 
телевизију, под велики је утицајем људи око њих. У овој фази деца 
почињу да користе језик како би добила осећај за реалност. Уче да 
класификују објекте, користећи различите критеријуме и 
манипулишу бројевима.  

Од седам до дванаест година, у фази „конкретних операција“, деца 
почињу развијати логику, иако могу обављати само логичке операције 
над конкретним објектима и догађајима. Шеме се развијају тако да 
дете може, у интеракцији са спољним светом, да врши мисаоне 
трансформације. У овој фази дете може да посматра неки предмет из 
перспективе друге особе и да разумe да се количина течности не мења 
када се сипа у судове различитих облика и величина. Такве мисаоне 
трансформације од суштинског су значаја за разумевање 
телевизијских кодова и конвенција које захтевају попуњавање 
празнина у току радње ( шта се дешава пошто видимо да возач губи 
контролу над колима). 

Од 12. године будући адолесцент налази се у „формално-
операционалној фази“ када се развијају способности апстрактног, 
логичког размишљања. Од овог узраста па надаље, претпоставља се да 
деца могу да разумеју телевизијски садржај слично одраслима, мада је 
јасно да се њихова искуства, интересовања и свет емоција у великој 
мери разликују од света одраслих.  

У адолесценцији, деца улазе у формалну оперативну фазу, која се 
наставља током остатка живота. Деца развијају способност за 
обављање апстрактних интелектуалних операција, и долазе до 
афективне и интелектуалне зрелости. Они уче како да формулишу и 
тестирају апстрактне хипотезе, без позивања на конкретне предмете. 
Оно што је најважније, деца развијају способност да цене туђе 

мишљење, као и своје властито.  

Телевизија је богат извор за социјално учење с једне стране, и за 
насилно понашање, с друге стране. У већини студија закључује се да 
однос између гледања на телевизији и насилног понашања није 
једносмерен, већ циркуларан. 

III ТЕЛЕВИЗИЈА И ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ 

Многи видови просоцијалног понашања заступљени су у свим 
жанровима, односно сви телевизијски жанрови садрже просоцијалне 
узоре у оквиру многобројних ликова. Просоцијално понашање 
представља видове понашања које друштво сматра у потпуности 
пожељним. Овде првенствено мислимо на садржаје који промовишу 
сарадњу и међусобно помагање; истраживање жаљења због нанете 
штете; саучествовање и емпатија према ситуацији или емоцијама 
друге особе; контролисање насилних побуда; лекције о истрајности 
при извршавању задатака и о одлагању добијања награде и сл.  

Развој понашања које је „прикладно за одређени пол“, типичан је 
за процес социјализације који се одвија у већини друштава. Дечаке, 
више него девојчице, привлачи акција, агресивне и опасне фантазије, 
спорт, као и програми у којима главне улоге тумаче мушки јунаци. У 
основној и средњој школи деца поступно експериментишу са читавим 
низом телевизијских жанрова, укључујући и филмове са насиљем и 
порнографским материјалом. Резултати новијих метаанализа наводе 
да ће деца опонашати експлицитно понашање које су видели на 
телевизији, било окарактерисано као позитивно или негативно, у 
истој мери уколико сматрају да је оно реално и применљиво за 
њихову сопствену ситуацију. Исти принципи и методе који одликују 
студије о утицајима телевизије на просоцијално понашање, могу се 
такође применити на изучавање насилног понашања. Забринутост да 
телевизија може да утиче на понашање деце je у центру многих 
научних расправа. Телевизија је богат извор за социјално учење с 
једне стране, и за насилно понашање, с друге стране. У већини студија 
закључује се да однос између гледања на телевизији и насилног 
понашања није једносмеран, већ циркуларан. 
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„ДЕЦА И ТЕЛЕВИЗИЈА“  ДАФНА ЛЕМИШ 
CLIO, 2008 
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Док је насиље константно у средишту пажње истраживача, 

истраживање утицаја телевизије на сексуално понашање деце и 
омладине и даље је прилично „маргинализовано“. Међутим, расправа о 
улози телевизије у формирању људске другачији начин вреднују у 
различитим друштвима. Свакако, улогу телевизије у формирању 
сексуалности треба посматрати у оквиру теорија о променљивој 
природи детињства. 

На крају износимо закључак да, иако телевизија преноси одређене 
поруке, разумевање тих порука у великој мери зависи од друштвених, 
когнитивних и емоционалних потреба сваког детета и његовог развоја.  
У току дужег периода способност да се одржи интересовање за 
одређени телевизијски програм, постепено се мења и јача. Телевизија 
свакако испуњава значајну улогу када је реч о понашању деце у 
свакодневном животу. 

IV ТЕЛЕВИЗИЈА И СОЦИЈАЛНО КОНСТРУИСАЊЕ РЕАЛНОСТИ 

Младим гледаоцима, у  телевизијским садржајима, нуде се не само 
информације и знања, већ узори, разлози, вредности и мотиви за 
формирање ставова и понашања које могу да примене у свакодневном 
животу. Гледање телевизије често им служи као испусни вентил за 
осећања и фантазије и значајна је активност која им омогућава да 
реконструишу смисао свакодневног живота. И у овом поглављу 
ауторка наглашава да се у свим истраживањима у вези са медијима 
долази до закључка да је однос између гледања телевизија и процеса 
конструисања реалности сложен и вишедимензионалан. 

V  ТЕЛЕВИЗИЈА И УЧЕЊЕ 

Телевизија и школа као два образовна система фундаментално се 
разликују по: институционалним циљевима; језику; хијерархији, 
јединству времена и простора; вршњака; активности и одложеној 
гратификацији (награђивању). За разлику од школског система, 
предности телевизије као медија, који деца преферирају у односу на 
школу, су активност и култура којом се они баве добровољно.  

Културни и друштвени фактори су такође битни фактори, који 
делују у међусобној интеракцији, у оквиру сложеног процеса учења 
нематерњег језика. 

Ране студије показују да редовно гледање „Улице Сезам“ може 
помоћи деци предшколског узраста да развију потпуније разумевање 
емоција и узрока емоција, док новија истраживања указују да деца 
основношколског узраста могу учити социјално-емоционалне поруке 
са телевизије. Многе студије настављају да подстичу и истражују да ли 
гледање телевизије спречава развој креативности код деце и да ли 
улогу телевизије можемо посматрати као поткрепљивача игара 
маштања. Иако се признаје да деца заиста користе телевизијски 
садржај у својим играма маштања и да је врста садржаја програма које 
деца гледају значајнија при процењивању резултата имагинарних 
игара и игара маштања, многа питања, ове интерeсантне, али 
недовољно истражене области остају отворена. 

VI ИМПЛИКАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ОБРАЗОВАЊЕМ И ПОЛИТИКОМ  

Велики значај ауторка придаје програмима за медијско 
описмењавање, који је у многим земљама већ уведен,  као обавезан део 
наставног плана и програма. 

Медијско описмењавање је потребно свима, медијска писменост је 
веома важна у постконфликтним регионама и треба јој поклонити 
посебну пажњу. 

Медијско описмењавање младих, које подразумева анализу, 
расправу, конструкцију порука и њихово преношење, представља једну 
од превентивних интервенција која се може успешно користити у 
програмима превенције поремећаја понашања и која треба да буде 
саставни део образовне понуде школе. 

VII ОДРАСТАЊЕ У КУЛТУРИ  ГЛОБАЛНОГ ЕКРАНА 

Тренд у многим земљама, па и у нашој земљи је тај што деца, 
углавном, гледају програм за одрасле. Такви програми не задовољавају 
њихове потребе, не помажу им да се развијају правилно, да шире 
хоризонте, да буду радознала.  

Због тога у овом броју новина препоручујемо ову књигу, јер она 
нуди решења како телевизија и њен садржај, могу родитељима и  
наставницима да помогну у одрастању и образовању њихове деце. 

 

Јела  Станојевић, педагог    

Одељење за педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко 
друштво Србије 

 

ПОЗИВАЈУ ВАС НА НАУЧНИ СКУП: 

СУСРЕТИ ПЕДАГОГА - „ВАСПИТАЊЕ ДАНАС“ 

 

Време и место одржавања скупа: 29. и 30. септембар 2017. године 

Филозофски факултет Универзитета у Београду, ул. Чика Љубина, 
бр. 18-20 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА СКУПУ 

 

Циљ научног скупа је да се критички преиспитају актуелна питања, 
дилеме и проблеми и да се размене искуства и најновија научна 
сазнања о васпитању.  

Тематска подручја:  

Васпитни потенцијали  система образовања и васпитања 

(васпитни потенцијали образовно васпитних установа; вредносно 
– нормативни оквир за васпитну праксу - закони, наставни 
планови и програми, Основе програма предшколског васпитања и 
образовања; програми васпитног рада у школама и  домовима 
ученика; уџбеници; грађење вредности и етичке праксе у  
установама) 

Остваривање васпитне  функције  кроз  партиципацију 

(учешће родитеља, деце и васпитача, ученика и наставника, 
стручних сарадника, истраживача и других учесника у образовању 
и васпитању; институционална и професионална  аутономија  у  
остваривању васпитне функције; вршњачки односи; права детета)  

Култура и васпитање 

(васпитање у савременом  друштвеном  контексту; породично 
васпитање; ИКТ; културна продукција;  медији; друштвене мреже; 
институције културе)  

Васпитање и целоживотно учење 

(професионално усавршавање; слободно време, неформално 
образовање и информално учење)  

 

Пријава за учешће (без саопштења): Рок за пријаву учешћа је до 10. 
09. 2017. године.  

Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће 
коју достављају електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs 
или факсом на 011 2687749.  

Пријава за учешће (са саопштењем): Учесници са саопштењем 
достављају попуњени образац пријаве у коме, између осталог, наво-
де тему саопштења до 10. јула 2017. године електронским путем на 
адресу drustvo@pedagog.rs .  

 

Слање радова за скуп: Радови за скуп могу да обухвате теоријска 
разматрања одабране теме/проблема, приказ и анализу резултата 
емпиријског истраживања, као и приказ и анализу искуства прак-
тичара у реализацији васпитно-образовних програма, пројеката, 
активности и слично. Радови се припремају према Упутству за ауто-
ре. Радове пријављене за скуп рецензирају два рецензента. Сви радо-
ви са позитивном рецензијом биће објављени у електронском изда-
њу Зборника радова који добијају сви учесници скупа. 

Радови се шаљу електронским путем на адресу: drustvo@pedagog.rs  

Рок за слање радова је 28.08. 2017. године. 

Информације о прихватању рада за саопштење на скупу и за објав-
љивање у Зборнику радова ауторима ће бити прослеђене до 10.09. 
2017. године.  

Партиципација за учешће на скупу:  4500 РСД. 
За чланове Педагошког друштва Србије, пензионере и за незапосле-
не дипломиране педагоге партиципација износи  3.000,00 РСД.  

 

Партиципација се плаћа на банковни рачун Педагошког друштва 
Србије (број 275001022894799703, са назнаком: котизација за  

научни скуп Сусрети педагога 2017).  

плаћена партиципација обезбеђује учешће на скупу, електронско 
издање Зборника радова, сертификат о стручном усавршавању.  

 

Рок за уплату котизације за све учеснике: 20.09.2017. године. 

Све детаљне информације о Скупу можете наћи на сајту Педагошког 
друштва Србије www.pedagog.rs 

СУСРЕТИ ПЕДАГОГА „ВАСПИТАЊЕ ДАНАС“ 
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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 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 
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 

http://www.pedagog.rs/o-pedagoskom-drustvu-srbije/clanstvo/ 
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