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ПЕДАГОШКИ ДОПРИНОС УЧЕЊУ И ПОДУЧАВАЊУ 

Национални научни скуп у оквиру Сусрета педагога одржан је 
трећу годину заредом на Филозофском факултету Универзитета 
у Београду. Тема скупа била је “Педагошки допринос 
унапређивању подучавања и учења“. Скуп је одржан 5. и 6. јуна у 
организацији Филозофског факултета у Београду и Педагошког 
друштва Србије.  Партнер у реализацији скупа је Клуб студената 
педагогије. Присуствовали су: педагози из свих крајева Србије, 
студенти педагогије, професори, представници високих школа, 
факултета, предшколских установа, домова ученика.  

Циљ научног скупа је да кроз презентацију и размену најновијих 
теоријских сазнања и резултате емпиријских истраживања 
афирмише значај квалитетног подучавања и педагошког утицаја 
на учење у процесу организованог образовања и васпитања. 

Научни скуп је реализован у оквиру пројекта Института за 
педагогију и андрагогију “Модели процењивања и стратегије 
унапређивања квалитета образовања у Србији” који, финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, и Развојног плана Педагошког друштва Србије. 

Скуп је отворио професор др Миомир Деспотовић, управник Oдељења за педагогију и андрагогију на Филозофском факултету. На самом 
почетку минутом ћутања одата је почаст преминулом педагогу, уваженом професору др Душану Савићевићу. 

Професор др Миомир Деспотовић се обратио скупу, рекавши да је данас учење сведено на само учење, а подучавање је занемарено. Круцијална 
област професије педагога је управо подучавање. Овим скупом настојимо да реафирмишемо подучавање и зато тема скупа има велику 
вредност - нагласио је управник Одељења за педагогију и андрагогију. Скупу се обратила и Биљана Радосављевић, председница Педагошког 
друштва Србије. Она је, такође, истакла да је одабрана веома важна и актуелна тема скупа, као што су од посебног значаја и све теме секција 
скупа. 

Одржана су пленарна излагања проф. др Драгане Павловић - Бренеселовић и доц.  др Сашe Дубљанина, а затим рад у секцијама. Рад “Шта 
учимо децу о учењу“  представила је проф. др Драгана Павловић - Бренеселовић. Ово питање, истиче професорка, отвара прилично 
дидактичку тему. Професорка је у излагању истакла и важно питање: Шта је мера бити образован у 21. веку? Кључно питање престаје да буде 
који садржаји су битни, већ питање шта учимо децу о самом учењу. Рад “Шта учимо децу о учењу“ заснива се на подацима добијеним 
истраживањем са децом праксе дечјег вртића у Србији.  Добијени подаци указују да постојећа пракса уместо да је усмерена на јачање 
диспозиција за учење  обликује доживљај учења као наметнутог, демотивишућег и ванконтекстуалног процеса подучавања. Свакодневно 
искуство и многобројна истраживања потврђују да је предшколски узраст период интензивног учења. Од пресудног значаја је развијање 
диспозиција за учење. Диспозиције за учење су релативно устаљени образац или склоност ка карактеристичном односу према учењу у 
различитим ситуацијама. Склоност и потенцијал за учење интегрисани су у “образац за учење”.  

Подаци  истраживања показују да постоје обрасци, које заправо одрасли преносе деци и формирају њихов однос према учењу. Први образац је 
учење као издвојена активност. Раздвајање игре од учења, нагласила је професорка, погрешно је разумевање учења, али и погрешно 
разумевање игре. Подвојеност учења не доводи до сагледавања смисла учења. Други образац је да се учење поистовећује са подучавањем. Док 
је трећи образац учење као демотивишућа активност, а проистиче из првог и другог обрасца.  НАСТАВАК НА СТРАНИ 2... 
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На основу података може се рећи да постоји и образац “учење као 
принуда” и “учење као награда”. Према речима професорке Павловић-
Бренеселовић, учење би требало да се гради на принципима 
задовољства, а оно се заправо гради на стресу. Тако, учење постаје 
принуда, а поткрепљење је често спољашња награда. “Уместо 
поступака подршке, најчешћи поступци којима васпитач настоји да 
мотивише децу је спољашње награђивање, као и похвала и казна”, 
наводи професорка. 

Подаци истраживања су показали да постоји и образац “учење 
конформизму”. Шта је доминантна педагошка агенда васпитача? 
Закључак добијен на основу истраживања даје одговор на ово питање 
- конформирати се кроз послушност, бити миран, тих, слушати 
васпитачицу, учити правила вртића. “Напротив, послушност није оно 
што мења свет, већ свет мењају они који преузимају ризик”, нагласила 
је Драгана Павловић-Бренеселовић. Такође, преузимање 
одговорности је оно што очекујемо од грађана, и то треба развијати 
код деце. 

У свом излагању професорка је истакла и питање културе васпитно-
образовне установе. Према њеним речима, питање културе установе 
је питање навика које ту владају и питање вредности на којима се 
заиста заснива та установа. То је оно што може да омета педагога (као 
и васпитача, наставника) да буде добар васпитач. Други ометајући 
фактор је образовна политика.  Постоји низ ствари које морамо да 
преиспитујемо у образовној политици - наглашава професорка 
Павловић-Бренеселовић. Морамо такође преиспитивати, додаје 
професорка, које су то културне вредности које преносе медији и 
друштво уопште. Треба преиспитати колико културни контекст 
нашег друштва погодује образовању. На пример: како наводи 
професорка, само у српском језику постоји реч преучити, што нам 
указује на то да сматрамо да човек може да се преучи. 

Као могуће решење проблема, професорка види у повезивању 
практичара, истраживача и других стручњака, у јачању 
професионалних организација, како би се могао чути аргументован 
став. А то је, управо, функција Националног научног скупа у оквиру 
Сусрета педагога. Треба послати поруку шта значи аргументован 
педагошки став - закључује у свом излагању проф. др Драгана 
Павловић-Бренеселовић.  

У пленарном излагању доцента др Саше Дубљанина „Проблеми 
поучавња и учења у наставној пракси” могло се, између осталог, чути 
да је интеракција најважнија за процес учења и подучавања, а да је 
педагошка вештина наставника од суштинског значаја у том процесу. 
“Код ученика постоји потреба за интеракцијом са наставником”, 
наглашава др Саша Дубљанин и додаје да треба васпитати и 
образовати ученика тако да он зна добро да поставља питања, а не 
само да зна добро да одговара на питања.  

“Иако се у стручној и научној литератури издвајају два приступа - 
учење схваћено као трансмисија и учење схваћено као интеракција, 
нажалост, дидактичари се слажу, а и резултати различитих 
истраживања потврђују да у настави доминира учење схваћено као 
обрада информација. Овакво учење најчешће прати репродуктивна 
активност ученика. Последњих деценија како у теорији, тако и у 
наставној пракси присутна је тенденција да се поучавању приступи 
као интеракцији између наставника и ученика, односно својеврсном 
дијалогу који треба да доведе до бољег разумевања градива“, истиче 
др Дубљанин. 

Разматрајући вештину или уметност поучавања, Саша Дубљанин 
истиче да настава треба да је заснована на нивоу дијалога. “Кроз 
вештину постављања питања,  наставник може довести ученика до 
највиших нивоа знања и мишљења” ,истиче Саша Дубљанин. Настава, 
наглашава у излагању Дубљанин, не сме да подсећа на дресуру, већ 
мора да се заснива на заједничком решавању проблема. Решење је 
непознато и за дете и за одраслог, али на другачији начин. Наиме, 
ученику је непознато решење задатка, а наставнику је непознато на 
који начин да ученика оспособи да самостално дође до решења. То је 
суштина процеса учења и подучавања. У супротном, уколико 
наставник усмерава ученика на решење, у тој ситуацији ће ученик 
вероватно решити задатак, али се суштински није десило ништа, јер 
ту није било развијајуће активности. 

“Стога се може рећи да поред тога што је експерт у погледу познавања 
садржаја, наставник је истовремено вечни ученик када је реч о 
стратегијама поучавања”, наглашава Саша Дубљанин. 

Идеја да се интеракцијом и дијалогом ученик наводи на више нивое 
мишљења датира још од Сократа и мајеутичке методе. Данас је важно 
нагласити да  наставник треба живом дискусијом и вештим избором 
питања да подстакне ученике на мишљење. Ово је важно истаћи с 
обзиром на то да се у актуелној настави недовољно развија теоријски 
тип мишљења. 

Према речима доц. др Саше Дубљанина, развијајући тип мишљења је 
најређи у наставној пракси. “Све што се у току развијајуће активности 
дешава има изражен универзалан, слободан и стваралачки карактер. 
У овом типу мишљења догађа се стално “сусретaње” зона будућег 
развоја одраслог и детета. Богаћење развојног потенцијала детета 
постаје услов духовног раста одраслог и обрнуто “, закључује др Саша 
Дубљанин. 

Након пленарних излагања уследио је рад по секцијама. Првог дана су 
одржане секције са темама: “Савремене методе и форме организације 
подучавања и учења”, “Квалитет образовања: вредновање и 
унапређивање”, “Стандарди образовања – нови елементи креирања 
образовних политика”, “Модели учења у програмима и васпитно-
образовној пракси”, “Савремени проблеми образовања и учења 
одраслих”. Теме секција другог дана су гласиле: “Шта је знање – да ли 
сви мислимо исто”, “Педагогија слушања: студенти педагозима”, 
“Улога педагога у пружању различитих видова подршке ученицима”. 

Током научног скупа учесници су имали прилику да на штандовима 
издавачких кућа сазнају који су нови садржаји и теме у области 
педагогије, о чему се пише, шта су иновације у области савремене 
педагогије. 

Педагози су упознати са писмом сарадника основних и средњих 
школа за хитно разматрање Правилника о критеријумима и 
стандардима за финансирање установа. 

На скупу је истакнут предлог да се оснује републичка секција 
предшколских педагога, као и секција свих стручњака у области 

„Паметни људи допуштају својој деци да 
понекад погреше .“ 

М. ГАНДИ 
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педагогије у циљу повезивања и међусобне сарадње. 

Закључак скупа је да педагози треба посебно да развијају осетљивост  
која знања наставник треба да развија код ученика, и да умеју да 
препознају шта је потребно у пракси, односно којим знањима треба 
дати предност. Треба знати то реализовати у наставној пракси и 
управо ту је круцијална улога педагога, јер он треба да помогне 
наставнику да доведе ученика до знања. Требало би већу пажњу 
посветити развијању метакогнитивног мишљења код деце. Потребно 
је више учити децу како да уче, како да стичу знања и то треба почети 
од најранијег узраста. 

Закључак је да је подучавање данас у великој мери запостављено и да 
овој области треба посветити већу пажњу. Међутим, истакнуто је и то 
да поред подучавања треба посветити и већу пажњу педагошком раду 
на пољу развоја личности. Потребно је посветити много већу пажњу 
моралном васпитању и да у том циљу постоји потреба за јачањем 
наставних предмета као што су: филозофија, социологија, грађанско 
васпитање и сл. 

Закључак је, такође, да је потребно посветити посебну пажњу 
инклузивном образовању. Истакнуто је да је неопходно унапређивање 
школа у погледу асистивне технологије. Међутим, како је наглашено, 
школама у Србији je уопште  потребна боља материјална 
опремљеност и унапређивање у погледу информационих технологија. 
Између осталог, наглашено је да наставници нису још увек у довољној 
мери информатички писмени. 

Очекивање, закључак овог скупа је и то да је потребно кроз 
иницијално образовање наставника унапређивати њихов рад у 
просвети, односно да је потребна квалитетнија педагошка 
припремљеност наставника за будуће занимање. Поред тога, важна је 
и обука ментора за увођење приправника у посао, и постављено је 
питање колико приправници заиста добијају довољно информација. 

Закључак је и да је у савременој настави недовољно заступљена 
пројектна настава. Педагози се слажу да је овом облику наставе 
неопходно посветити много већи значај. 

Научни скуп је затворила председница Педагошког друштва Србије 
Биљана Радосављевић, рекавши да је овај скуп отворио низ нових 
тема и подстакао педагоге на критичко промишљање, на нове идеје, а 
то је, управо смисао Сусрета педагога. Биљана Радосављевић је 
позвала све педагоге на сарадњу у циљу унапређивања педагошке 
теорије и праксе. 

Била је ово једна инспиративна размена мишљења и идеја. Највећа 
драгоценост Сусрета педагога је што смо са овог скупа понели 
запитаност над педагошким питањима, а пре свега ,над питањима 
унапређивања подучавања, али смо и подстакнути на критичко 
промишљање о целокупној педагошкој стварности. 

 

 

 

Министасрво просвете, науке и технолошког развоја је, као једну од 

мера за унапређивање система образовања, посебно у обезбеђивању 

квалитета образовања, доступности и правичности, оформило Групу 

за социјалну инклузију. Група је успостављена уз стручну и 

финансијку подшку УНИЦЕФ-а и Швајцарске агенције за развој.  

Основни задаци Групе за социјалну инклузију односе се на 

континуирано унапређивање раног развоја и инклузивног приступа 

на свим нивоима образовања. Да би се остварио напредак у овим 

областима неопходно је обезбеђивање пуне примене постојећих 

прописа,  координација и подршка у спровођењу политика и праксе  

инклузивног образовања, развијање  нових механизама и 

успостављање система за праћење и вредновање у области раног 

развоја и инклузивног образовања. 

 

Улога Групе  је препозната и у: 

 пружању подршке запосленима у образовно-васпитним 

установама у имплементацији мера ИО, 

 организовању непосредне подршке деци и родитељима у вези са 

остваривањем њихових права на доступност и квалитет 

образовања,  

 учешћу у предузимању мера заједно са надлежним институцијама 

за повећање обухвата и превенцију осипања деце и младих из 

осетљивих група из образовног система, 

 умрежавању различитих иницијатива, програма и пројеката и 

сарадњи са другим ресорима и партнерима, који се баве раним 

развојем, образовањем и социјалном инклузијом, 

 организовању  професионалног развоја запослених у области ИО. 

Група је, кроз консултативни процес са релевантним партнерима, у 

складу са стратегијом образовања, припремила предлог Акционог 

плана за инклузивно образовање којим су дефинисани приоритетни 

циљеви, мере,  активности и очекивани резултати.  Досадашња 

искуства из праксе, добра решења, дилеме и изазови, истраживања  и 

извештај о резултатима вредновања инклузивног образовања, такође 

су уграђени у планирање будућих корака. 

Инклузивно образовање није само питање приступачности или 

процеса, већ промена основних вредности и уверења.Пружање 

квалитетне и ефикасне подршке деци подразумева заједничко  

деловања различитих актера. Унапређивање компетенција свих 

запослених у образовно-васпитним устновама, промене ставова, 

стицања и развијања професионалних вештина за рад са децом којој 

је потребна додатна образовна подршка, један јеод приоритета, јер су 

практичари, васпитачи, учитељи, наставници, стручни сарадници, 

директори, професори кључна карика у имплементацији инклузивног 

образовања.  

Група за социјалну инклузију ради при Сектору за развој и 

високо образовање Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, inkluzija@mpn.gov.rs, 

тел. 011-311 33 48 
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Сања Југовић, педагог 

ОСНОВАНА  ГРУПА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНКЛУЗИВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

Александра Калезић - Вигњевић, педагог, самостални саветник за 

инклузивно образовање 
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Сваки образовни систем се труди да установи, обезбеди и успостави 
квалитет рада свих образовно- васпитних уставнова. Систем 
обезбеђивања квалитета одвија се кроз различите облике: 
самовредновање школа, школско развојно планирање и спољашње 
вредновање. 

За разлику од прва два облика вредновања у процесу спољашњег 
вредновања процена квалитета рада школе врши се од стране 
''спољних, независних посматрача''. Информације се прикупљају 
различитим техникама у складу са постојећим евалуационим 
критеријумима и успостављеним стандардима. 

На тај начин образовно- васпитне уставнове добијају повратне 
информације, које им помажу да процене и преиспитају своје 
функционисање, подручја деловања. 

Транспарентност поступка и јавност рада спољашњих евалуатора 
регулисана је Правилником о вредновању квалитета рада образовно -
васпитних установа (Сл. Гласник РС бр.9/12). 

                РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ СПОЉАШЊЕГ 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. Пре тога 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. 

ПН: У ком контексту и са којим циљем је настало спољашње 
вредновање школа за период мај 2012. - јун 2013. године?  Колико 
школа (основних, средњих стручних школа и гимназија) у Србији је 
прошло кроз процес екстерног вредновања? 

Спољашње вредновање је настало као део успостављања система 
осигурања квалитета образовања. Пошто је нашем образовном 
систему већ више година била присутна пракса самовредновања и 
развојног планирања  као основног механизма за унапређивање 
квалитета рада, јавила се потреба да се квалитет рада установа 
сагледа из друге перспективе,  односно из угла некога ко је ван школе, 
како би слика квалитета рада једне школе била што објективнија и  
тиме постала потпуно поуздан ослонац за даље унапређивање рада. 
Такође, постојала је потреба да се на нивоу целокупног система добију 
подаци о квалитету, који установе постижу у различитим аспектима 
живота и рада школе.  

Користећи искуства примене процеса самовредновања  установа, 
увиде које су просветни саветници остварили у квалитет рада школа 
током вршења стручно-педагошког надзора развијен je прво оквир у 
коме су описане области квалитета живота и рада школе, стандарди и 
индикатори квалитета. Додатни подстицај развоју спољашњег 
вредновања потекао је из увида у најбоље европске праксе 
вредновања квалитета образовања, који је указао да се квалитет 
образовног система најефикасније унапређује, ако се уравнотеже 
системи спољашњег вредновања и самовредновања.Завод је покренуо 
иницијативу крајем 2008. за дефинисање стандарда квалитета и до 
краја 2010. развијен је оквир квалитета рада образовно-васпитних 
установа. (Правилник о стандардима квалитета рада установе, 

Службени  гласник Републике Србије, бр 7/2011 ). Овај процес је 
заокружен објављивањем Правилника о вредновању квалитета рада  
установа (Службени гласник Републике Србије, бр. 9/2012 ) којим је 
регулисан начин и процедуре  спољашњег вредновања и 
самовредновања, тако да је школске 2012/13. започео процес 
спољашњег вредновања. 

Toкoм двe шкoлскe гoдинe 2012/2013. и 2013/2014. гoдинe 
спoљaшњим врeднoвaњeм je oбухвaћeнo  552 oснoвнe шкoлe (46,19 % 
укупнoг брoja oснoвних шкoлa у Србиjи) и 151 срeдњa шкoлa (29,49 % 
укупнoг брoja срeдњих шкoлa у Србиjи).  

Број вреднованих школа и њихова заступљеност по ШУ 

 

ПН: На који начин су Стандарди квалитета рада школа праћени у 
поступку спољашњег вредновања школа и који Стандарди су праћени и 
вредновани?  

Два правилника, Правилник о стандардима квалитета рада установе,
(Службени  гласник Републике Србије, бр. 7/2011и 68/2012) и 
Правилник о вредновању квалитета рада  установа (Службени 
гласник Републике Србије, бр. 9/2012 ) ускладила су праксу 
самовредновања и спољашњег вредновања  како би се добили што 
објективнији и поузданији подаци о квалитету рада школа и 
предшколских установа. Управо због тога се стандарди квалитета 
прате тимски,  у складу са утврђеним процедурама. Тиме се обезбеђује 
да се спољашње вредновање у свим школа одвија на исти или веома 
сличан начин. Процењују се сви стандарди сем 3.1.  у средњој школи, 
јер још не постоји испит кроз који би се утврдила оствареност овог 
стандарда, тако што се прикупљају докази који потврђују видљивост 
појединачних индикатора. То се врши на основу анализа евиденције и 
педагошке  документације школе, непосредног праћења наставе и 
других облика образовно-васпитног и васпитног  рада, разговора са 
директором, стручним сарадником, наставницима, васпитачима,  
ученицима, родитељима и другим особама од значаја за живот и рад 
школе  и других радњи за које се процени да су неопходне.  

Стандарди су подељени у групе: кључни стандарди који су унапред 
одређени за све установе (кључни приoритeти рaзвoja устaнoвe), 
изабрани стандарди (пет) који се одређују у поступку припреме тима 
за евалуацију (спeцифични зa врeднoвaну устaнoву) и преостали 
стандарди (они који нису у прве две групе стандарда).  

Oцeнa сe фoрмирa, тимски консензусом нa oснoву два критeриjумa:  

•oствaрeнoст кључних и изaбрaних стандарда  

•оствареност свих стaндaрдa  

Школскауправа 
Основне школе Средње школе 

N % N % 

Београд 58 32,4 8 5,3 

Ваљево 22 31,4 12 7,9 

Зајечар 33 70,2 17 11,3 

Зрењанин 55 39,6 6 4,0 

Јагодина 22 68,8 4 2,6 

Кoсовска 

Митровица и 

Ранилуг 

21 32,3 9 6,0 

Крагујевац 37 82,2 12 7,9 

Краљево 28 58,3 9 6,0 

Крушевац 23 60,5  /  / 

Лесковац 34 37,4 4 2,6 

Ниш 42 56,8 15 9,9 

НовиСад 37 27,2 16 10,6 

Пожаревац 45 63,4 8 5,3 

Сомбор 42 56,0 11 7,3 

Ужице 36 69,2 17 11,3 

Чачак 17 43,6 3 2,0 

Укупно 552 46,0 151 29,4 

„Ако решите све проблеме своје деце, она неће 

имати других проблема сем вас .“ 

Д. РАДОВИЋ  

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊА 

КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА  
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ПН: Школе се вреднују оценама од 1 до 4. Оцене 1 и 2 сматрају се 
незадовољавајућим, док су оцене 3 и 4 оцене квалитета. Шта показује 
анализа резултата спољашњег вредновања? Које просечне оцене су 
добијале школе?    

 Све оцене у ствари описују неки ниво достигнутог квалитета. Тако 
оцена 4 означава ситуацију у којој доминирају јаке стране, а 
евентуални ситни недостаци не утичу значајно на квалитет рада у 
школи. Таква школа може да буде пример свим осталима. Без обзира 
што је школа достигла овај ниво, очекује се да и даље унапређује свој 
рад. 

Оцена 3  представља ситуацију, коју карактерише више јаких него 
слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада 
школе и пожељно их је отклањати. Овај ниво најчешће означава 
остварености више од половине стандарда. Школа не може бити 
оцењена овом оценом, уколико нема достигнуте нивое 3 и 4 на 
стандардима  2.4, 2.6, 3.2 и 5.3.Оцена  2  одражава присутност 
појединих јаких страна, али преовлађују слабе стране, које значајно 
умањују квалитет рада школе. Означава испуњеност мањег броја 
стандарда. Оцена 1 означава минимум квалитета. Региструје се 
присуство остварености појединих стандарда. Преовлађују слабе 
стране, које угрожавају напредовање и развој ученика. Неопходна је 
хитна акција и стручна помоћ за отклањање недостатака у 
организацији рада школе. 

Приближно 2/3 школа, како основних, тако и средњих је добило 
општу оцену (3 и 4), која их сврстава у групу тзв. „добрих“ школа док 
36 % шкoлa нису oствaрилe минимaлнe стaндaрдe квaлитeтa рaдa 
шкoлe (оцене 1 или 2). 

Веома су уједначене оцене основних и средњих школа у погледу 
општег квалитета рада, као и просечних оцена на кључним и 
изабраним стандардима. 

Уочава се разлика у расподели опште оцене квалитета рада за 
гимназије и средње стручне школе, у смислу да 2/3 гимназија има 
општу оцену 3 док је код средњих стручних школа већа заступљеност 
оцена 2 и 4. 

Oцeнa oпштeг квaлитeтa рaдa oснoвних шкoлa  

шк. 2012/2013. 

 

шк. 2013/2014 

 

Oцeнa oпштeг квaлитeтa рaдa средњих школа 

шк. 2012/2013. 

 

шк. 2013/2014. 

 

ПН:  Да ли се и у којој мери може говорити о уједначености оцена 
основних и средњих школа у погледу општег квалитета рада и росечнх 
оцена?  

На графиконима може се видети дистрибуција опште оцене на скупу 
вреднованих установа. Скоро две трећине школа има оцену за општи 
квалитет, која их сврстава у категорију оних у којима се добро ради 
(оцене 3 и 4), при чему доминира оцена 3. Трећина школа има оцену 2, 
а веома мали проценат школа има најнижу оцену. Поређење оцена за 
групе стандарда ,који су кључни за извођење опште оцене, такође 
показује да нема значајних разлика између основне и средње школe, 
као у погледу школске године. Ипак, када поредимо резултате  
вредновања за основе и средње школе, ваља имати на уму да је број до 
сада вреднованих основних школа далеко већи него средњих школа.  

Oцeнa oпштeг квaлитeтa рaдa школа 

 

У следећем броју Педагошких новина порочитајте у наставку текста још и ово: 
Који су стандарди најтеже остварљиви, препоруке за унапређивање рада школе, 
Најбоље оцењени стандарди, процена инклузивности школа у Србији, 
Планирана подршка школама, Резултати спољашњег вредновања као полазна 
тачка за ревизију стандарда, Када се заврши први циклус вредновања школа.  

 шк. 2012/2013. шк. 2013/2014. 

 ОШ СШ ОШ СШ 

општа оцена 

квалитета рада 

2,7 2,7 2,8 2,9 

кључни стандар-

ди 

2,9 2,8 2,9 2,9 

изабрани ста-

ндарди 

3,2 3,3 3,2 3,3 

Драгана Спасојевић, педагог, педагошки саветник 
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6. октобра 2015. на Белом двору је обележена деценија постојања СОС 
дечије линије у Србији. 

Десетогодишњица рада Националног дечијег телефона протекла је у 
свечаном тону, поздравним обраћањем домаћина, 
престолонаследника, принца Александра, који је поздравио присутне 
званице, говорима оснивача, финансијера и оних који годинама 
помажу и сарадјују са дечијом линијом, као и презентацијом 
резултата рада и активности Дечије СОС линије у протеклих десет 
година. 

Свечаности су присуствовали: Маја Гојковић, председник Народне 
скупштине Републике Србије, председник Скупштинског одбора за 
права детета, Његово преосвештенство епископ топлички господин 
Арсеније, викарни епископ патријарха српског, фра Леополд Рохмес, 
генерални викар Београдске надбискупије, др Милица Весић, 
директор Анти-допинг агенције и припадници дипломатског кора. 

Присутнима су се поред Њеног краљевског височанства, принцезе 
Катарине обратили и директор УНИЦЕФ-а у Србији господин Мишел 
Сен Ло, специјални саветник за хуманитарну помоћ при 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
госпођа Беатрис Грозданић, директорка Центра за децу без 
родитељског старања, господин Зоран Милачић и директорка 
Националне дечије линије у Србији госпођа Жељка Бургунд. 

Дечија линија је обележила свој јубилеј са статистиком од пола 
милиона позива и 20.000 саветодавних разговора у периоду од 
октобра 2005. до октобра 2015.године. 

Осим постигнутих резултата на Округлом столу, где је било присутно 
око 40 сарадника из земље и региона, доста се разговарало и о 
изазовима, који прате рад СОС саветодавног телефона у Србији. 

Деца, насиље и медији  
Утицај породице на појаву и спречавање насиља међу вршњацима 
Могућности за превенцију вршњачког насиља  
Улога СОС телефона у системском решавању изазова одрастања –
због појаве пораста насиља међу децом и младима 
 
Ово су биле кључне теме о којима су стручњаци из области 
превенције и заштите деце од свих облика насиља највише 
размењивали искуства. 

Припрему јубилеја, нарочито током септембра 2015. обележио је сет 
активности на пољу промоције, истраживања и учешћа деце и младих 
у превенцији вршњачког насиља. 

Уз подршку и помоћ Групе за превенцију насиља и 
дискриминације ,које делује при Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја, промотери СОС дечијих телефона су “ушли” у 
више од 30 основних и средњих школа у Србији са циљем едукације и 
информисања деце, младих, као и својих колега о значају превенције 

насиља и заједничке акције у циљу његовог заустављања. 
Осим презентације НАДЕЛ телефона, као и “просветине” СОС линије за 
пријаву насиља у школама, реализовано је и истраживање о 
ставовима деце и родитеља о искуствима везано за безбедност 
животног окружења, као и ФОТО конкурс поводом јубилеја дечије 
линије. 

Дивне фотографије љубави и другарства стигле су на адресу НАДЕЛ, 
од којих су учесници свечаности у Белом двору изабрали најлепше 

Поводом 10 година рада Националној дечијој линији Србије додељена 
је специјална нумерација- светски хармонизирајући број дечијих 
линија 116 111. 

Позивамо своје колеге из система образовања да на на својим 
часовима, разредним заједницама , или посебним сесијама, 
периодично помену постојање СОС телефона и његов значај за децу и 
младе. 

Наш број је 0800123456, а ускоро и 116 111 и Ваш број је 0800200201 
је за децу и за родитеље на располагању када год им то затреба. 
Поздрави из Националне дечије линије Србије. 

ЧЛАНСТВО У ПЕДАГОШКОМ ДРУШТВУ СРБИЈЕ 

Чланарина за 2016. годину 

Подсећамо све чланове да се чланство у Педагошком друштву 

Србије обнавља уплатом чланарине од 1.500,00 динара за текућу 

годину. Чланарину можете платити на састанку Репубичке секције 

стручних сарадника, у просторијама Педагошког друштва или пу-

тем опште уплатнице у банци /пошти испуњавањем следећих по-

датака:  

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 динара  

РАЧУН ПРИМАОЦА: 125-456-89  

ПОЗИВ НА БРОЈ: број чланске карте  

Уколико трошкове чланарине сноси радна организација потребно 

је да се јавите Педагошком друштву Србије мејлом 

drustvo@pedagog.rs или телефоном 011/26-87-749 и доставите 

име и презиме носиоца чланарине и податке о организацији како 

бисте добили предрачун по коме ћете платити. 

За случај да нисте члан Педагошког друштва Србије, а желите да 

то постанете, попуните приступницу и пошаљите на адресу 

drustvo@pedagog.rs како бисмо Вас унели у базу и, по пријему 

уплате од 1.500,00 динара, издали чланску карту.  

Молимо све чланове да у случају промене адресе становања оба-

весте ПДС како би се те измене унеле у базу и слале Педагошке 

новине на тачну адресу. 

„Највећи човек остаје увек дете . “ 

ГЕТЕ 

Деценија постојања SOS дечије линије у Србији 

УЛОГА ДРУШТВА У БОРБИ ПРОТИВ 

НАСИЉА НАД ДЕЦОМ  

Жељка Бургунд, Руководилац НАДЕЛ Србија  



 

7 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот и 
Педагошко друштво Србије као партнери  стручно - научног скупа 

Трећи пут за редом Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача у Пироту организовала је 16. и 17. октобра 2015. године 
стручно – научни скуп са међународним учешћем ХОЛИПРИ  2015. под 
називом ''Континуитет у процесу васпитања''. 

Скуп је организован под покровитељством Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у сарадњи са Педагошким друштвом 
Србије и  акредитован је од стране Завода за унапређивање васпитања 
и образовања. 

Циљ скупа је да окупи стручњаке, истраживаче и практичаре, који се 
баве холистичким идејама у васпитању и образовању из перспективе 
различитих  дисциплина, како теоријски, тако и практично.  

Отварајући скуп, Данијела Видановић, директорка Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача, истакла је задовољство 
окупљањем стручњака и практичара око теме континуитета и 
дисконтинуитета у систему образовања и васпитања. Нагласила је да 
су овакви скупови, управо, прилика да се отворено разговара, 
размењују искуства и повезују идеје теорије и праксе на свим 
ступњевима система. 

Скуп је поздравио и начелник Пиротског округа господин Димитрије 
Видановић.  У име Педагошког друштва Србије обратила се 
председница Биљана Радосављевић, истакавши значај повезивања и 
разматрања питања холистичког приступа на свим нивоима 
образовања. 

Истраживачи и практичари своје радове, дискусије и идеје формирали 
су око следећих области: карактеристике система васпитања и 
образовања, континуитет на првом ступњу система васпитања и 
образовања, успостављање континуитета у васпитању између 
различитих методичких области, модели успостављања 
континуитета. Радове је пријавило 35 истраживача и практичара у 
различитим областима. 

У оквиру области ''Континуитет  на првом ступњу система васпитања 
и образовања'' свој рад ''Потребе и могућности унапређивања 
сарадње школе и предшколске установе из угла педагога практичара''  
представиле су: Невенка Крагуљац, педагог, самостална педагошка 
саветница и Драгана Спасојевић, педагог, педагошка саветница.  

Какви су утисци након одржаног трећег научног скупа питали смо 
директорку Данијелу Видановић, педагога: 

За разлику од прошлогодишњег скупа, много више је било 
интеракције између учесника на скупу. Пленарна излагања су била 
веома подстицајна и интригантна, тако да се после сваког блока 
отварала спонтана и продуктивна дискусија. То је одличан показатељ 
да су скупови оваквог типа и са оваквим темама неопходни онима 
који се у непосредној васпитно-образовној пракси суочавају са 
различитим проблемима. Могу слободно да се позовем на статистику 
евалуације са скупа где су учесници управо истакли ову димензију 
квалитета. На скуповима оваквог типа, што је веома пожељно и 
мислим да треба да буде сврха сваког окупљања овог типа, јесте 
превазилажење дистанце између оних који се педагошким 
проблемима баве са нивоа теорије и оних који се директно суочавају 
са њима у педагошкој пракси. 

ПН: Који су најважнији закључци, размишљања, препоруке са скупа? 

Један од најважнијих закључака скупа, што се наметнуло из бројних 
дискусија, јесте да нема потребне сарадње и усклађености у раду и 
педагошким стратегијама између оних који раде на различитим 
ступњевима система. На скупу се углавном сагледавао однос између 
предшколског и основношколског нивоа, али то ,свакако ,не значи да 
ти проблеми не прате и све остале нивое система васпитања и 
образовања. У том смислу, као основна препорука учесника је потреба 
за ангажованијим учешћем других ,који раде у различитим 
институцијама система васпитања. Без сарадње, умрежавања и 
јединствених концепција деловања нема ваљаних и систематских 
утицаја. Ако су васпитни утицаји неусаглашени, нема холистичког 
васпитања, па обично долази до поништавања васпитних ефеката 
који су изазвани на једном нивоу, са преласком на наредни. 

ПН: Тема овогодишњег скупа је била везана за континуитет и 
дисконтинуитет у образовно - васпитном процесу. Да ли већ 
размишљате о теми Четвртог научног скупа, која би даље разрађивала 
тему холистичког приступа? 

Када смо се опредељивали за профилисање нашег скупа, на самом 
почетку смо знали да су многе педагошке идеје и правци, годинама 
уназад заговарале холистички приступ у педагошком раду. Разлике 
које су се појављивале међу њима, мање су суштинске, а много више 
су везане за коришћење различитих термина, или наглашавање 
различитих димензија педагошког рада. Заједничка идеја свих тих 
настојања је васпитање личности као целине кроз целину живота 
(Школа без зидова, Школа коју основали ученици, Отворена школа, 
Активна школа, Школа живота...) Проблеме затворености васпитно-
образовних институција ми још увек нисмо решили, иако је било 
доста реформи система васпитања и образовања. Како каже проф. 
Поткоњак: „20. век није био ни век педагогије, ни век детета“. Jа бих 
додала да  у 20. веку нису суштински заживеле ни васпитне стратегије 
засноване на холистичкој парадигми. У том смислу, има много 
разлога да се тематиком холизма бавимо и на наредним скуповима. 

Трећи стручно - научни скуп  ХОЛИПРИ 2015. Пирот  

КОНТИНУИТЕТ У ПРОЦЕСУ 

ВАСПИТАЊА 

Драгана Спасојевић, педагог, педагошки саветник 



 

Породица и друштво су дужни да омогуће младим људима да остваре 
све властите потенцијале и  да израсту у срећне и здраве личности – 
истиче др Ивица Младеновић, психијатар и породични психотерапеут. 

Савремено доба прате бројне промене у свим сферама живота. 
Иновације се одражавају на друштво, породицу, ментални живот 
човека, а нарочито на живот адолесцената. Како се све те промене у 
савременом свету рефлектују на живот адолесцената? Сматрамо да је 
ово веома значајно питање за педагоге, јер је важно знати како 
приступити адолесцентима и њиховим породицама, с обзиром на 
велике друштвене промене које са собом носе и педагошке изазове. 
Потражили смо мишљење стручњака прим. др Ивице Младеновића, 
начелника Клинике за болести зависности у Институту за ментално 
здравље. 

ПН: Када почиње и када се завршава период адолесценције? Да ли је 
дошло до измена у трајању тог периода? 

Период адолесценције почиње с пубертетом и завршава се са 19 
година, мада психолошки развој траје до 25 година, и то је условно 
речено наставак касне адолесценције. Пубертет обухвата првенствено 
телесно (полно) сазревање и оно почиње са 12 година. Међутим, може 
да  почне раније (10 година), али и касније. То је прилично 
варијабилно. 

Рана адолесценција обухвата период пубертета, а то значи да почиње 
са 12 и завршава се са 15 година, и наставља се у средњу 
адолесценцију која траје до 17. године. Од 17. до 19. године је период 
касне адолесценције, а период развоја се наставља и код младих људи 
до 25. године. Чињеница да психолошки развој  интензивно траје до 
25. године је важна из више разлога. Пре свега, због развоја саме 
личности (психолошког сазревања), али свакако и због социјалних, па 
и законских разлога (тј. односа друштва према овим младим људима, 
с обзиром да они често функционишу по принципу «адолесцентског 
погледа на свет»). 

Период адолесценције је веома вулнерабилан период. Важно је истаћи 
да су одлуке адолесцената често „чудне“ и нису одраз њихових 
ставова (јер их често немају – „амбивалентни су“), тако да друштво и 
породица морају да буду уз њих као „коректибилни фактор“. 

ПН: Који су најчешћи проблеми који се данас јављају код младих људи у 
току адолесценције? Шта данас представља највеће изазове за 
адолесценте на путу одрастања и стицања независности? 

Aдолесценција је најбурнији период у развоју људског бића. Тај 
период развоја треба посматрати са три аспекта: биолошког, 
психолошког и социјалног. Са биолошког становишта круцијално у 
овом периоду јесте сексуално сазревање. Са социјалног аспекта, 
доминантан је однос према ауторитету, односно дефинисање места 
адолесцента у друштву. Са психолошког аспекта је развој идентитета 
кључни моменат. У суштини, адолесцентни проблеми се врте око ове 
три ставке. 

У васпитању су кључна два фактора: љубав и границе. Ако има само 
љубави, а нема граница, дете је размажено. Обрнуто, ако има граница, 
а нема љубави, дете развија ригидне ставове, а често и антисоцијално 
понашање. Деци и адолесцентима можемо постављати границе на 
различите начине, а од начина како то чинимо у доброј мери зависи 
развој њихове личности. 

Адолесцент стално преиспитује границе до којих може ићи („пробија 
границе“). То је веома напорно за родитеље, наставнике, педагоге, али 
то преиспитивање граница је, управо, неопходно да би адолесцент 
могао да развије сопствене, индивидуалне границе. 

У току адолесценције може се јавити и адолесцентска криза за коју 
обично кажемо да проблеме адолесценције „диже на квадрат“. Око 5 % 
популације има адолесцентску кризу у току одрастања. 
Адолесцентска криза је одраз проблема у разрешавању круцијалних 
питања адолесценције: сексуалности, односа према ауторитету или 
формирању идентитета. Значајно је да овај проблем индукује 
социјално окружење адолесцента (породица) које им не оставља 
«маневарски простор» за развој, а врло често их и спутава у томе. Када 
се развије адолесцентска криза, може доћи до различитих проблема, а 
пре свега до неостваривања оних потенцијала које млада особа носи у 
себи. Зато је важан задатак друштва и породице да помогну младим 
људима да остваре сопствене капацитете и израсту у срећне и здраве 
личности. 

Сексуалност је веома осетљива ставка, како за адолесценте, тако и за 
друштво у целини. Данас је посебно важно то истаћи с обзиром на 
промене које се дешавају у погледу „схватања сексуалности“. 
Адолесценти су по правилу конфузни у погледу сексуалности, а 
друштво данас на известан начин подстиче ту конфузију тиме што 
брише традиционално дефинисане полне улоге, и појачава њихову 
амбиваленцију, нудећи им као равноправан избор хетеро и 
хомосексуалне везе. 

Када говоримо о хомосексуалности, морамо рећи да је то (у овом 
тренутку) пре свега питање људских права. До пре 20 година 
хомосексуалност се сматрала болешћу, а онда је полна оријентација 
дефинисана кроз људска права и хомосексуалност је избрисана из 
међународне класификације болести. Питање хомосексуалности јесте 
питање људских права, али код одраслих, зрелих личности, а код 
адолесцената морамо бити веома опрезни, јер они немају ни искуствa 
ни капацитетa за тако осетљиве одлуке. За педагоге и психологе је 
важно да знају како да поступају и да се односе према питању 
хомосексуалности, с обзиром да је тема данас изузетно актуелна. Пре 
свега, важно је знати да постоје два типа хомосексуалности (данас се 
све више у јавности користе израз ЛГБТ популација): «Его синтони», 
тј. аутентични „хомосексуалци“ који су у ствари особе „заробљене“ у 
телу супротног пола, и «Его дистони» који се декларишу као 
„хомосексуалци“, пошто је то њихово људско право, а у ствари често се 
ради о незрелим особама које се воде помодарством и идентификују 
се са познатим особама «хомосексуалне оријентације». 

   Важно је рећи да не треба патологизирати хомосексуалност, јер 
она већ 20 година није болест, али такође треба имати критички 
однос према реалности и не занемаривати биолошку датост, тј. пол са 
којим смо рођени. Понекад се чини да друштво „гура“ младе људе у 
хомосексуалност претераним наглашавањем ове теме. Адолесценти 
по дефиницији експериментишу са свим што их окружује, па и са 
сексуалношћу. Данас се превише пише и говори у медијима о 
познатим личностима, које су „хомосексуалне оријентације“ (мада 
јавне личности често кокетирају са хомосексуалношћу зарад јефтиних 
поена), а као што знамо млади се идентификују са својим „идолима“. С 
друге стране, родитељи показују углавном одбојност према 
хомосексуалним везама своје деце, а млади у периоду адолесценције 
имају отпор према родитељима, па би хомосексуалност могла да буде 
логичан избор како би се разликовали од родитеља. Млади људи не 
могу имати критички став према питању хомосексуалности и зато 
мора да им помогне породица и друштво. 

Такође, када говоримо о сексуалности у адолесценцији, треба рећи да 
крајности у сексуалном понашању указују на проблем, од недостатка 
сексуалног живота “аскетизма“ до промискуитетних односа, које са 
собом носе читав низ полно преносивих болести. Када говоримо о 
здравој сексуалности младих, треба подвући и значај сексуалног 
васпитања, чија улога и форма свакако морају бити системски 
дефинисане, а у школском систему педагози треба да имају примарну 
улогу. Педагози треба да дају процену садржаја и начина рада са 
младима у области сексуалног васпитања, сходно узрасту и 
интересовањима. 

Што се тиче односа према ауторитету, морамо знати да свака млада 
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особа жели да је што пре сматрају одраслом особом. Ако друштво 
прави баријеру у том смислу (било кроз образовни систем или 
породицу), доћи ће до проблема у процесу социјализације те особе. 
Млади људи у принципу желе да сруше ауторитет. Ако има превише 
баријера у току адолесцентске кризе, може доћи до дисоцијалног или 
антисоцијалног понашања које води у криминал и малолетничку 
делинквенцију. 

Формирање идентитета је веома компликован процес. Морамо 
разумети да млади људи уз више или мање потешкоћа пролазе кроз 
тај важан и нимало лак процес. Полни идентитет се изграђује у 
породици кроз процес идентификације са родитељем истог пола. 
Међутим, данас су све актуелнији истополни бракови, а у неким 
земљама је то већ и легализовано. То изузетно компликује 
формирање идентитета адолесцента. О овоме се мора водити рачуна у 
будућности, и ту, пре свега, апелујем на државу да нађе најбоља 
могућа решења, мада ће најтеже одлуке као и до сада бити на 
породици. 

У контексту формирања идентитета, важно је знати да су поремећаји 
у исхрани све више присутни код младих. Анорексија се најчешће 
јавља код девојака у периоду адолесценције. У већини случајева оне се 
идентификују са популарним моделима, а с друге стране нису 
довољно информисане о правилној исхрани и држању дијете. Један од 
првих знакова анорексије је аменореја (губитак менструације). 

Процес сазревања је велики изазов, али и стрес, а непријатна реалност 
се врло често „модификује“ кроз злоупотребу психоактивних 
супстанци јер, ове супстанце младим људима дају неопходну 
„сигурност“. Ово временом води у болести зависности: алкохолизам, 
наркоманију и таблетоманију. Наравно, треба споменути и изазове 
„виртуелне реалности“ (интернет и „друштвене мреже“). Данас 
адолесценти формирају свој идентитет кроз „виртуелну стварност“, а 
„виртуелна стварност“ врло лако измиче контроли. Проблем је што 
млади овим путем долазе у контакт са садржајима насиља, 
експлицитним сексуалним садржајима и другим непримереним 
садржајима. То доводи до све бројнијих поремећаја у понашању током 
адолесценције, а по одрастању структуришу се у поремећаје личности. 
Можемо рећи да је данас све више поремећаја личности што је 
продукт поремећеног система вредности у друштву, а манифестује се 
кроз незрело понашање и незадовољство собом и другима. 

ПН: Који су најчешћи разлози због којих се код адолесцената могу 
развити болести зависности? 

Најчешћи разлози су: лака доступност психоактивних супстанци, али 
и неконтролисано коришћење интернета, док породица губи свој 
значај и млади су препуштени сами себи. Зависност и злоупотреба 
интернета је проблем будућности.  На пример, у Кини тренутно има 
око 20 % младих који до 18. године имају већ све критеријуме за 
зависност тј. злоупотребу интернета. Коришћење интернета је данас 
императив, и неоспорне су његове добре стране, али адолесценти ,као 

и увек, и овде пробијају границе што може довести до злоупотребе 
њихове интиме, депресије па и суицида. С друге стране, деци су већ у 
предшколском узрасту доступни експлицитни сексуални садржаји и 
сцене агресије и насиља, јер родитељи немају времена за њих, а битно 
им је да деца „нису на улици“, не водећи рачуна шта раде на 
интернету. 

ПН: Како препознати симптоме који упозоравају на проблеме у 
адолесценцији? Шта педагози, психолози, наставници морају знати у 
вези са препознавањем проблема и реаговањем на њих? 

Све се своди на праћење понашања, јер понашање представља видљив 
облик наших ставова, нашег начина размишљања. Свако понашање 
што одступа од понашања ,које је иманентно групи вршњака, требало 
би да представља упозорење и знак да се позабавимо више тим 
адолесцентом. Најчешће такво понашање иде у два правца: у правцу 
изолације, која може касније да доведе до проблема у социјалним 
интеракцијама, па и формирања шизоидне личности или са друге 
стране, хиперактивно  и неприлагођено понашање као тенденција да 
се различитим “глупостима“ привуче пажња и да се увек буде у 
фокусу. 

Успех у школи је одличан индикатор функционисања детета, као и 
понашање у групи вршњака или социјалној средини. То треба да 
препозна најпре породица, али нажалост, породица је у кризи и све 
више запоставља неке своје улоге које су веома битне. 

ПН: Да ли постоји друштвена и културна условљеност проблема у 
адолесценцији? 

Наравно, друштвена и културна условљеност је више него евидентна. 
Свако време са собом носи специфичну психопатологију. Промене у 
данашњем друштву које доводе до тога су: «пропадање породице», 
прича о „правима без одговорности“, нејасна визија будућности, 
односно губитак система вредности у друштву («морални вакуум»). 

ПН: Шта бисте издвојили као пресудно у саветодавном раду педагога и 
психолога  са родитељима адолесцената? 

Прилично је компликовано наћи оптимални начин како данас могу 
педагози и психолози да помогну родитељима. Педагози и психолози 
су данас у незавидној ситуацији, јер умеју да препознају проблем и 
знају како да реагују, али немају довољно простора да делују. 

Данас педагози и психолози треба да воде рачуна о више ствари. Прво, 
у свом раду морају да се воде интересом адолесцената, али и да воде 
рачуна о њиховим људским правима. Ово може да звучи 
парадоксално, јер ваљда су и та људска права дефинисана у њиховом 
најбољем интересу? Мислим да је одговор у дискрепанци између 
теоријског концепта «људских права» и њихове примене у пракси, 
када иста повремено попримају «гротескни облик». Друго, родитељи 
све мање имају критички однос према својој деци и сваку 
добронамерну сугестију стручњака сматрају атаком на властити 
васпитни стил, па и на себе (и дете). Треће, данас је све присутнија 
појава да родитељи желе да дете има петицу по сваку цену, а не 
схватају да тиме праве детету “медвеђу услугу“ (ово је одраз система 
вредности заснованог на потрошачком менталитету, глобализацији и 
деструктивној компетитивности – «успех по сваку цену»).   

Потребно је велико улагање у васпитање и образовање, како од стране  
родитеља, тако и друштва у целини. Велики број родитеља „улаже 
много“, али на погрешан начин. Пре свега, родитељи углавном не 
разумеју своју децу, јер немају времена за њих, а веома је важно 
колико времена родитељи проводе са својом децом. Деца имају 
потребу за родитељима, и моја порука родитељима је: “Проводите 
што више времена са својом децом, јер је то најбољи начин да им 
помогнете да одрасту у здраве људе.” 

Педагози, психолози, наставници и родитељи морају више да утичу на 
развој критичког мишљења деце и младих. Ово је пресудно у 
васпитању и образовању. Држава и породица морају да заштите младе 
људе до пунолетства, али и да их на конструктиван начин подрже до 
25. године живота и да им омогуће остваривање свих потенцијала које 
носе у себи. 
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Др Мирослав Павловић ради као руководилац  Сектора за приправ-
ништво, менторство и руковођење. Континуирано је ангажован у ви-
ше радних група и стручних тимова ресорног Министарства, који раде 
на унапређивању образовно-васпитног система. Учествовао у изради 
и припреми више различитих правилника у области стручног усавр-
шавања запослених у образовању. Стални је члан Комисије за полага-
ње испита за лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

ПН: С обзиром да је менторство као концепт аутентично настало у сек-
тору образовања и обучавања (у сфери специјализованог школовања 
које има обележја високо индивидуалне наставе; у сфери високог обра-
зовања различитих професија, а посебно у периоду увођења у професи-
ју учитеља и наставника) колико тога се променило од периода изласка 
правилника о дозволи за рад (усклађивања законске регулативе) до 
данас? 

Менторство свакако означава стари концепт. Историјске корене мен-
торском типу односа проналазимо у старогрчком епу о Одисеју, где се 
као карактер појављује Ментор, особа која, у одсуству Одисеја, брине, 
усмерава и поучава његовог сина Телемаха, нудећи му менторска зна-
ња, лични пример и преносећи му животне мудрости (Parker, 2009.). У 
складу са значењем, ментор је поверљив саветник неискусној особи, 
тј. реч је о поучавању усмереном односу базираном на помагању.  

Менторство је заједнички елемент у програмима увођења у посао у 
различитим професијама (посебно медицини, образовању, теолошком 
образовању и службама социјалне заштите). Ширини концепта мен-
торства доприноси и то што се може одвијати у оквиру различитих 
фаза/циклуса школовања и грађења каријере и у различитим типови-
ма образовних средина, у раду са студентима, у раду са даровитим 
ученицима, у раду са почетницима у струци, или у оквиру вршњачке 
колегијалне сарадње у образовним институцијама (Renwick Monroe, 
2008.).  

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарад-
ника ("Сл. гласник РС", бр. 22/2005. и 51/2008.) уређује само најоснов-
није елементе, без задирања у сам концепт менторства. Наша очекива-
ња иду у правцу измена законске регулативе, која би детаљније уре-
дила ову област, са јасније подељеним улогама и одговорностима свих 
важних актера, али и пронашла начин да омогући одређене бенефите 
менторима. 

ПН: Како данас у образовно-васпитној пракси изгледа менторство 
наставника и приправника? 

Како је већ речено, менторство јесте стари концепт ,који ради и ефи-
касан је. Оно што би представљало известан помак је нови, унапређен 
однос приправника до нивоа млађег партнера. 

Несумњиво је да, поред јасне и одређене добити за приправника, пре-
познајемо такође јасну и видљиву корист за самог ментора, који кроз 
рад са приправником освежава и допуњује своја знања и компетенци-
је.  

ПН: Као руководилац сектора за приправништво, менторство и руково-
ђење да ли можете да нам кажете нешто више о системском праћењу 
ментора и приправника у установама? 

Праћење и вредновање овог односа реализује се спорадично и углав-
ном је везано за различите пројектне активности, како Завода, тако и 
других референтних установа из система. У полагање испита за доби-
јање дозволе за рад (лиценце), као чланови испитних комисија укљу-
чени су представници Завода и ,свакако, Сектора. Спољашње вредно-
вање установе, такође, као један од предмета процене, препознаје и 
процењује ефикасност увођења у посао. Од 2014. године Сектор је и-
ницирао и започео активности, чији је интегрални део и истраживање 
процене нивоа, облика и модела подршке приправницима 
(васпитачима, наставницима и стручним сарадницима) и менторима у 
установама са циљем унапређивања ове области. 

П.Н: Шта се очекује да буду показатељи примене у раду системског кон-
цепта менторства -приправништва? 

Овде је важно истаћи да када говоримо о системском концепту често 
испустимо из вида одговорност Универзитета, односно факултета, 
који школују наставнике, васпитаче и стручне сараднике. Њихов про-
грам рада још увек није адекватно усклађен са потребама образовних 
установа и саме праксе. Свакако и на овоме се ради, па се надамо да ће 
наредни период обележити квалитетнија сарадња свих актера овог 
процеса, дакле треба нам прилагођеније базично образовање, јасна 
структура кроз нормативу и стручна подршка Завода. 

ПН: Какве наставнике развијамо на такав начин? 

Очекујемо квалитетне и компетентне наставнике ,који су у стању да 
одговоре на све веће захтеве како ученика, тако и друштва у целини. 

ПН: С обзиром да стручни сарадници у областима рада имају и сарадњу 
са директором, какви су правци унапређења аспекта професионалног 
руковођења од стране директора као једног од најзначајних фактора 
успешности установе ? 

Већ неколико година уназад постоји јасна потреба за професионали-
зацијом позиције и улоге директора установа. У изради је, и то у 
завршној фази, припрема Правилника који уређује базичне обуке за 
директоре и полагање испита за стицање дозволе за рад (лиценце), 
као и обавезне програме стручног усавршавања, а све ово у складу са 
Стандардима компетенција директора установа донетим 2014.године. 

ПН: Која је улога педагога у области сарадње са наставницима ментори-
ма и наставницима приправницима? 

С обзиром да сам педагог по основном образовању, сматрам да струч-
на служба (педагог, психолог) у школи/предшколској установи мора 
да прихвати и преузме одговорност са координацију целог процеса, 
ако не и водећу улогу. Педагог као ментор свим наставницима у шко-
ли и ментор стручном сараднику приправнику  покрива широко поље 
области деловања професионалног развоја. 

Порука колегама: 

Драге моје колеге, ја сам од 2005. године члан комисије за полагање 
испита за издавање дозволе за рад свих профила, дела испита који се 
зове педагошке ситуације. 

Оно што се трудим да пренесем кандидатима - наставницима је следе-
ће:  

ПИТАЈТЕ И ОЦЕЊУЈТЕ ВАШЕ УЧЕНИКЕ САМО ОНДА КАДА ЗНАЈУ! 
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„Потреба за ментором никада не престаје!“ 

HELENE LARSSON 

научним сарадником, руководиоцем Сектора за приправништво, 

менторство и руковођење 

ИНТЕРВЈУ СА ДР МИРОСЛАВОМ 

ПАВЛОВИЋЕМ 

Др Мирослав Павловић 

Маја Врачар, педагог 
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НОВИ ЗЕЛАНД     

 
КОНТЕКСТ ЗА 

КВАЛИТЕТ 

Приступ 
предшколском 
васпитању 

-нова схватања о детету и детињству исказана у Конвенцији о правима детета 

Легислатива 
  

-развијање сарадничких односа;побољшање квалитета предшколског васпитања и мере 
подршкe у примени стратегије 

Надлежност -Министарство образовања-Канцеларија за надгледање прешколског васпитања 

Финансирање -Држава финансира васпитање по детету према сату времена, максимум шест сати дневно 

  
Кадар 

- квалификације особља од суштинског значаја за обезбеђивање високог квалитета васпитања у 
раном детињству 

Мрежа установа -различити облици и програми за предшколско васпитање;забавиште/ полудневни 
вртић;породични вртић; групе за игру; центри за игру и дописни вртић 

  
ДИМЕНЗИЈЕ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КВАЛИТЕТА 

  
  

Систем 
акредитације 

-добијање лиценце подразумева задовољавање стандарда простора, величине групе, броја и 
образовања запослених, програма, организације и консултације са породицом и локалном зајед-
ницом 

Основе програма Te Whariki –отворени програм, свака нит има своје импликације на организацију окружења за 
учење и развој 

Учешће породице 
 и локалне 
заједнице 

-подстиче се дељење одговорности за предшколско васпитање између породице и државе 
засновано на међусобном поверењу, уважавању и грађењу заједничких знања родитеља и 
запослених 

Евалуација -нераскидива са курикулумом; кључна за квалитет програма;основ за рефлексивну праксу, 
алтернативне форме праћења се примењују и укључивање практичара у процес евалуације 

Пројекти -Влада финансира пројекте усмерене на развијање Te Whariki и евалуацију практичара 
  

  
  

ПОДРШКА 
РАЗВОЈУ 

КВАЛИТЕТА 
  

Професионално 
усавршавање 
практичара 

-засновано је на партиципативном учењу практичара кроз обуку и развијање акционих 
истраживања. Министарство просвете континуирано подржава професионално усавршавање 
васпитача 

Професионална 
мрежа 

-Унија стручних удружења активно учествује  одлучивању о политици образовања и променама 
у пракси и њихов глас је кључни у одлучивању 

Центри за развој -Министарство обезбеђује истраживача и координатора истраживања Центру за иновације 

Истраживања -развијена заједница истраживања, постоји публикација са релевантним истраживањима. 

Политика грађења квалитета у предшколском васпитању 

Београд, 2013 

 У монографији под насловом „ Где станује квалитет“ аутори упознају 
читаоце са системима предшколског васпитања и образовања , 
„путујући“ кроз земље Нови Зеланд, Шведску, Ирску, Немачку и Фин-
ску и на тај начин наводе читаоце да уједно  промишљају о  предшкол-
ском васпитању и образовању  у нашој земљи. 

Призма различитих система предшколског васпитања и образовања 
представља право  богатство идеја, стратегија и активности које се 
реализују у приказаним земљама, али и богат извор корисних инфор-
мација ка унапређивању предшколског система васпитања и образо-
вања у нашој земљи.  

Шта чини контекст за квалитет, димензије обезбеђивања квалитета и 
подршка развоја квалитета су назначене целине у књизи, а у оквиру 
сваке целине постоје појединости и специфичности предшколског 
ситема васпитања и образовања. 

Зато, кренимо на „пут упознавања“ предшколског система васпитања 
и образовања, почевши  од Новог Зеланда, преко Шкотске, Ирске, Не-
мачке и Финске.  

Наш крајњи циљ представља детаљније  упознавање са предшколским 
системом васпитања и образовања у нашој земљи, али и  почетак пута 
политике грађења квалитета предшколског васпитања и образовања  
код нас.  

У наставку је дат табеларни приказ важних целина предшколског 
васпитања и образовања свих земаља, укључујући и нашу. 

Живка Крњаја, Драгана Павловић - Бренеселовић 

ГДЕ СТАНУЈЕ КВАЛИТЕТ   

КЊИГА 1 



 
 

 
 

     

 

  
ШВЕДСКА   

 

 
 

КОНТЕКСТ ЗА 
КВАЛИТЕТ 

Приступ 
предшколском 
васпитању 

-Детињство се препознаје као вредност по себи, деца су друштвена група за коју постоји 
заједничка одговорност родитеља и државе. Укључивање дечје перспективе у извештај 
парламенту први случај уважавања деце као равноправних учесника. 

Легислатива 
  

-децентрализација и дерегулација су основне карактеристике образовног система 

Надлежност -Министарство образовања и науке-Национална агенција за образовање 

Финансирање -из буџета за предшколско васпитање; буџета локалних самоуправа и финансијског 
учешћа родитеља 

Кадар - васпитачи и/или педагози и помоћни васпитачи 

Мрежа установа -предшколске установе са целодневним боравком;отворене предшколске установе; 
породични вртићи;припремне предшколске групе и центри за слободно време 

  
ДИМЕНЗИЈЕ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КВАЛИТЕТА 

  
  
  
  

Систем 
акредитације 

-предшколске установе треба да испуне стандарде квалитета постављене на локалном 
нивоу у складу са општим показатељима дефинисаним на националном нивоу 

Основе програма -Наглашавање значаја игре за учење и развој  деце, игра и учење су неодвојиви процеси 

Учешће породице 
 и локалне заједнице 

-родитељи први и најважнији васпитачи детета, те стога установа мора да развија блиске 
односе сарадње са породицом и родитељи имају могућност учешћа и утицаја на програм 

Евалуација -вишеперспективна евалуација (национални циљеви, процес, разултати и услови квали-
тета) 

Пројекти -више националних пројеката намењено стручном усавршавању; Шведска влада је 2009. 
год.  покренула пројекат „Подстицај за предшколско“ (универзитески курсеви за 
васпитаче...) 

  
  

ПОДРШКА РАЗВОЈУ 
КВАЛИТЕТА 

  
  

Професионално 
усавршавање 
практичара 

-Теме професионалног усврашавања практичара произилазе из података добијеним 
применом ЕЦЕРС скале вредновања квалитета , националних евалуација квалитета и из 
концепције ревидираних основа програма 

Професионална 
мрежа 

-интензивном кампањом „Подстицај за наставнике“, од 2007.године влада подстиче 
локалне управе и наставнике да учествују у континуираном професионалном 
усавршавању 

Центри за развој -Националне агенције за образовање, циљне групе-професионалци у образовању, 
образовне установе,  деца и  родитељи 

Истраживања -део су надлежности Минисраства образовања и науке 

  
ИРСКА 

 

 
  

КОНТЕКСТ ЗА 
КВАЛИТЕТ 

Приступ 
предшколском 
васпитању 

-основне вредности: детињство је вредност по себи, права детета; родитељи, породица и 
старатељи су примарни извор дететове добробити;професионални развој;улога 
практичара; различитост; активно истраживање;игра 

Легислатива 
  

-од 1999.године Влада Ирске издала Белу књигу у којој је дато: квалитетно предшколско 
васпитање утиче на добробит детета; доприноси образовном напретку земље. Веома раз-
вијен легислативни оквир, нпр. Национални план о игри 

Надлежност - Министарства за питања деце и младих су: Кабинет министра за питања деце и младих; 
Нацонални одбор за образовање и социјалну бригу; Агенција за подршку породици и 
Ирска правна служба за младе 

Финансирање -углавном родитељи, а од 2011. Влада обезбеђује финансирање једне године похађања 
предшколских пограма за децу од 3-4 године, три сата дневно на дан 

Кадар -у предшколским групама раде учитељи са факултетским нивоом образовања 

Мрежа установа -облици у надлежности друштвене бриге и облици у надлежности Министарства 
образовања 

  
ДИМЕНЗИЈЕ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КВАЛИТЕТА 

  
  

Систем акредитације -Сваки облик и програм намењен деци мора да прође систем акредитације 

Основе програма -Национални оквир курикулума Aistear (путовање)- програм за све облике предшколаца 

Учешће породице 
 и локалне заједнице 

-основе програме или оквир за квалитет предшколског васитања, праћени су и водичима 
за родитеље. Учешће родитеља један од основних критеријума квалитета програма и 
услуга 

Евалуација -Siolta -семе; идентификује јаке стране, евалуација као подршка пракси по позиву практи-
чара у трајању од 12 до 18 месеци подршке променама 

Пројекти -вишегодишњи пројекти – Национални оквир за квалитет Siolta и основе програма Aistear 

  
ПОДРШКА РАЗВОЈУ 

КВАЛИТЕТА 
  
  

Професионално 
усавршавање 
практичара 

-обуке се односе на вредности, циљеве и задатке програма, средину за учење,сарадњу са 
родитељима, интеракцију са децом (фокус је на истраживањима практичара) 

Професионална мрежа -Ирска мрежа политике о детињству, организације за спречавање насиља над децом; 
„Партнерски уговори“ и Удружење васпитача 

Центри за развој -Центар за образовање и развој у раном детињству- један од носилаца промоције 
предшколског васпитања 

Истраживања -Центар за истраживања у области образовања;  лонгитудинална истраживања од 
2006.год. 

 

12 



     

 
 
 

 
 

  
НЕМАЧКА 

 

 
  

КОНТЕКСТ ЗА КВАЛИТЕТ 

Приступ 
предшколском 
васпитању 

-једнакост могућности за сву децу; одрастање без насиља; промовисање здравог живота; 
партиципација деце и младих, утемељење права деце и партиципација деце у курикулуму 
и обука релевантних професија и развијање стандарда адекватног живљења за сву децу 

Легислатива 
  

-Закон о ширењу предшколског васпитања и Закон о подршци деце,свака држава- 
чланица доноси свој закон о предшколском васпитању 

Надлежност - предшколско васпитање део социјалне заштите Савезног министарства за породицу, 
старе, жене и младе 

Финансирање -не постоји унитарни систем финансирања, највећи део је из буџета државе, а знатно 
мањи део је из буџета родитеља 

Кадар -васпитачи, помоћни васпитачи, неговатељице и социјлани педагози 

Мрежа установа -дечји вртић; дечји мешовити целодневни центри; дечје јасле;припремни програм за 
школу; породични вртић или родитељске кооперативе и продужени боравак 

  
ДИМЕНЗИЈЕ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КВАЛИТЕТА 

  
  
  

Систем 
акредитације 

-предшколске установе морају да испуне стандарде акредитације; могу акредитовати 
различите облике у складу са интересовањима и потребама породица и локалне 
заједнице 

Основе програма -не постоје јединствене основе програма предшколског васпитања на савезном нивоу 

Учешће породице 
 и локалне 
заједнице 

-поред традиционалног начина сарадње (састанци и предвања за родитеље), постоје и 
„ Центри за  децу и родитеље“ или „вишегенарацијска кућа“, центри за мајке. Локалне 
управе подржавају родитељске кооперативе при оснивању и у вођењу програма 

Евалуација -Савезни завод за статистику врши надзор кроз прикупљње података од  држава чланица; 

Пројекти -пројекти „Национална иницијатива за квалитет“ и „ Франкфуртски вртићи“  приступ 
усклађености архитектонских решења и принципа предшколског васпитања у схватању 
детињства, детета, игре, учења 

  
ПОДРШКА РАЗВОЈУ 

КВАЛИТЕТА 
  
  

Професионално 
усавршавање 
практичара 

-кроз обуке и консултације; Савезно министарство за образовање и науку, Роберт Бош 
фондација и немачки институт за младе 2009. год. Започели пројекат „Wiff“- подршка 
даљем образовању професионалаца у предшколском васпитању 

Профес.мрежа -васпитачи и педагози су део Синдиката васпитача и наставника 

Центри за развој -Бирои за подршку младих -за професионални развој запослених у предшколском 
васпитању 

Истраживања -испитивање утицаја квалитета предшколског програма на постигнућа деце од 8 година 

  
ФИНСКА     

 

 
  

КОНТЕКСТ ЗА 
КВАЛИТЕТ 

Приступ 
предшкол.васпита
њу 

-најуспешнији систем предшколског васпитања и образовања. Основне функције 
предшколског система су подршка добробити детета и подршка породици у подизању и 
васпитању деце. 

Легислатива 
  

- Закон о центрима за бригу о деци, Закон о образовању; Основе програма за предшколско 
образовање; Резолуција владе о Националној политици образовања у раном 
детињству,Национални курикулум за негу и образовање у раном детињству и Закон о 
условима квлификације за социјални рад професионалаца. 

Надлежност -заједничка друштвена одговорност различитих носилаца из сфере политике, економије, 
здравствене и социјалне заштите и образовања 

Финансирање -држава учествује у финансирању на општем нивоу кроз државни систем субвенциониса-
ња 

Кадар -у дневним центрима раде васпитачи, медицинске сестре, социјални педагози и помоћни 
васпитачи. У групама у години пред полазак у школу могу радити само васпитачи. 

Мрежа установа - интегрисан приступ нези, васпитању и образовању (дневни центар, породични 
вртић,групе за игру и бригу после школе) 

  
ДИМЕНЗИЈЕ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КВАЛИТЕТА 

  
  
  

Систем 
акредитације 

-предшколске установе региструју се квалификују за субвенције од државе и локалне 
самоуправе уколико задовољавају стандарде квалитета 

Основе програма -промоције личне добробити детета;развијање односа са другима  и разумевање других и 
развијање самосталности 

Пород. и лок.заједн. -породица, деца и родитељи- партнери предшколског програма 

Евалуација -  надлежност Министарства образовања 

Пројекти -велики број пројеката са заједничким учешћем истраживача и практичара 

  
ПОДРШКА РАЗВОЈУ 

КВАЛИТЕТА 
  

Проф.ус.практичар
а 

-обавезно је континуирано, професионално усавршавање, финансијски обезбеђује држава 
са фокусом на заједничка истраживања практичара и истраживача 

Профес.мрежа -локалне управе подстичу умрежавање центара и школа 

Центри за развој STAKES- jе координисао израду смерница националног курикулума за децу од 0-6 године 

Истраживањa -на универзитетима предшколска педагогија се развија као академска и научна 
дисциплина. 
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Последње поглавље књиге под називом „Пут ка квалитету“ аутори, 

полазећи од смерница за одређивање квалитета, воде читаоца  ка 

стратегији унапређивања квалитета. Смернице са  којима нас упознају 

аутори су: динамичност; мултидимензионалност;  

мултиперспективност; системност; мултиевелност и контекстуалност . 

Утемељеност путовања кроз одређење у шта верујемо и које вредности 

промовишемо (дефинисање јасне концепције предшколског васпитања 

и њених ослонаца); дијалог на основу различитих перспектива; 

аутономија и децентрализација (локалне управе треба да подстичу 

различите друштвене институције, удружења и грађане у 

диверсификацији предшколског васпитања); истраживања и 

рефлексивност (темељ за стратешко планирање праћења и евалуације 

квалитета); континуитет (подршка идентичним вредностима на 

нивоу целог система образовања); диверсификација (подржати 

аутономију локалне заједнице, предшколских установа и проширити 

делатност предшколског васпитања на различите носиоце); 

умрежавање као  и подршка развијању Основа програма, представљају 

неопходне кораке  ка путу грађења квалитета.   

Након датог прегледа и анализе предшколског ситема васпитања и 

образовања у нашој земљи, можемо закључити да пут грађења 

квалитета предшколског васпитања и образовања представља 

комплексан процес ,који ће постати одржив једино, ако сви актери у  

грађењу квалитета праве усклађене и међусобно подржане кораке . 
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„Не гледајте на дете као да је неки драгуљ, већ се 

трудите да оно то постане .“  

У. ВЕСТ 

   
СРБИЈА  

 

 
  

КОНТЕКСТ ЗА 
КВАЛИТЕТ 

Приступ 
предшколском 
васпитању 

1.-Анализа стратешких докумената -непостојање националних и кроснационалних 
анализа; неусклађеност у стратешком планирању између циљева , мера и очекиваних 
резултата; партикуларан приступ трансформацији образовног система; дисконтинуитет у 
приступу и концепцији предшколског васпитања..... 
2. Концепцијски оквир  реформе образовања и грађења система образовања-предшколско 
васпитање се у Закону своди на делатност предшколске установе и њихово значење се 
изједначава; принципи и циљеви предшколског васпитања у Закону нису 
операционализовани одредбама закона; слика о учешћу породице и локалне заједнице у 
циљевима и принципима је неусклађена са сликом датом у члановима Закона 
3. Анализа надлежности – секторска подела надлежности организована према опису 
послова оних који надлежност стварују, а не према остваривању делатности; непостојање 
интегрисаног приступа и координираних мера и захтева различитих државних органа, 
сектора и институција; велики административни апарат са преклапајућим надлежности-
ма.... 

Надлежност -издељеност надлежности на државном нивоу; надлежност на покрајинском и локалном 
нивоу и широко подручје предшколског васпитања изван надлежности МПНТР 

Кадар -васпитачи и сестре васпитачи, педагошки асистент, стручни сарадници (педагог, 
психолог, логопед, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање) и сарадници 
(неусклађеност образовних профила у иницијалном образовању кадрова) 

Мрежа установа - не постоје подаци доступни истраживачима. Акт о мрежи предшколских установа на 
основу Уредбе доноси најчешће локална управа.   

  
ДИМЕНЗИЈЕ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КВАЛИТЕТА 

  
  
  

Систем 
акредитације 

-неопходан је за успостављање квалитета предшколског образовања, јер се њиме 
дефинишу и  обезбеђују суштински структурни елементи квалитета 

Основе програма -Правилник о општим основама предшколског васпитања подељен је у три целине:Основе 
програма од 6 месеци до три године; Од три године до укључивање у програм припреме за 
школу и Припремни предшколски програм, који недовољно испуњавају критеријуме 
савремених квалитетних програма 

Учешће породице 
 и лок. заједнице 

-Законом је регулисано само учешће локалне заједнице у одлучивању у предшколској 
установи 

Евалуација - Организовање самовредновања и спољашњег вредновања квалитета рада установе су 
две одвојене процедуре процене кавлитета и према начину организовања 
(самовредновање се оријентише на технички процес доказивања прописаних стандарда 

Пројекти -већи број пројеката подржале су међународне организације - UNICEF, Save the Children, 
Европска комисија , амбасаде скандинавских земаља (издваја се тешкоћа интеграције 
исхода пројеката у пракси) 

  
ПОДРШКА РАЗВОЈУ 

КВАЛИТЕТА 
  
  

Професионално 
усавршавање 
практичара 

-У правилнику стручног усавршавања и напредовања нису узета у обзир релевантна 
концепцијска и нормативна документа у области предшколског васпитања (неопходан је 
системски приступ професионалном развоју) 

Професионална 
мрежа 

-Практичари у предшколском васпитању граде професионалну мрежу преко својих 
удружења (Савез удружења васпитача Србије, Педагошког друштва Србије (потребна им је 
квалитетна системска подршка не само на нивоу легислативе) 

Центри за развој -Развојне, саветодавне, истраживачке и стручне послове у унапређивању квалитета на 
свим нивоима система образовања  у Србији остварују Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања и Завод за унапређивање образовања и васпитања ,који су у на-
длежности владе Републике Србије д којих доминирају саветодавна и контролна функција 

Истраживања -Недовољно доступна база податка о институцијама и организацијама које се баве истра-
живањем у предшколском васпитању, нити јединствена база података о  истраживања у 
овој области 

Јела Станојевић, педагог 



Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе 
која обавља делатност основног/средњег образовањa је од априла 
унео немир међу педагоге/психологе и директоре. Познато вам је да је 
донет у априлу, па повучен, тe, опет донет у мају, онда28. августа 
објављен и као ниједан Правилник до сада, ступио на снагу наредног 
дана од дана објављивања. 

Педагошко друштво Србије је од априла предузело низ активности 
како би указало на неправилности у Правилнику. Прикупљена су 
мишљења  подружница и појединаца, формирана радна група која је 
уобличила све предлоге и проследила их министру просвете. У дого-
вору са  проф. др Емином Хебиб, главним и одговорним уредником 
часописа "Наставе и васпитања", договорено је да она у име Филозоф-
ског  факултета у Београду напише писмо и пошаље га министру. 
Проф. др Миомир Деспотовић, шеф Одељења за педагогију и андраго-
гију, потписао је  писмо упућено  министру. Са Друштвом психолога 
упутили смо  дописе и УНИЦЕФ-у, Јединици за превенцију насиља и 
Јединици за социјалну инклузију, тражећи и од њих подршку. Оглаша-
вали смо се у медијима, добили и подршку заштитника грађана. 

Дана 07.09.2015. године, поводом Правилника, одржан је састанак са 
министром др Срђаном Вербићем. Делегацију педагога и психолога 
представљале су Биљана Радосављевић, председница Педагошког 
друштва Србије, Бранка Тишма, председник Управног одбора Друштва 
психолога, Гордана Цветковић , координатор Јединице за социјалну 
инклузију, Биљана Лајовић , координатор Јединице за превенцију на-
сиља и Тања Шијаковић, педагог саветник у Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања. Састанку су присуствовали, поред министра 
Вербића, Ивана Ценерић, психолог, шеф кабинета министра, Снежана 
Марковић, помоћник министра и Жељка Радојичић-Лукић, помоћник 
министра за основно и предшколско образовање. 

Свака од нас, из свог угла, представила је представницима Министар-
ства проблеме и тешкоће ,које је Правилник произвео на терену. Поку-
шали смо да објаснимо зашто је важна позиција педагога/психолога у 
школама, обим и сложеност посла ,који не може у школи да ради није-
дан други стручњак. Указале смо  на значај и потребу за педагогом и 
психологом, на њихову улогу у инклузији, индивидуализацији, свакој 
врсти подршке ученицима, родитељима и наставницима. Чули смо да 
педагози и психолози носе програм Школе без насиља, да су носиоци 
и главни ослонци свих пројеката. Указале смо на могуће дугорочне 
последице ,које ће настати у друштву гашењем радних места стручних 
сарадника. Питали смо министра да ли је свестан чињенице да је ово 
ударац на квалитет рада установа. 

Отвориле смо и проблеме критеријума за бодовања према Колектив-
ном уговору, проблем педагога - наставника грађанског васпитања. 
Имале смо и питања везано за разлику, односно за критеријуме при 
бодовању стручних сарадника у основним и средњим школама. 

У двочасовном разговору са министром добиле смо слушање, 
"саосећање" министра , али ниједан знак добре воље да се нешто 
измени. Министар је рекао да је Правилник модификација старог пра-
вилника, да зна да није добар, да ће се радити нови, који ће бити 
усклађен према потребама школа, али да у овом тренутку не може да 
га промени или повуче. Није било објашњења зашто, било каквих 
аргумената, само чврст став да не може да се мења. На наш предлог да 
се замрзне за ову школску годину и користи стање са краја школске 
године у јуну, одговор је био да не може. 

 

Сунчица Станковић -Радивојевић  је рођена 1973. године у Власотин-
цу. Основну  школу и Средњемедицинску школу „Братство и једин-
ство“ завршила је у Лесковцу, Филозофски факултет (одсек педагоги-
ја) у Београду, живи и ради као педагог, стручни сарадник у Медицин-
ској школи „Др Миленко Хаџић“  У Нишу.   

Од детињства развија жељу да буде неко ко ће помагати другима и 
користи је као покретачки мотив у раду. Хоби јој је сликарство, а нада-
хнуће лепота и природе и живог света уопште.  Потребу за овим видом 
креативног изражавања добила је у средњошколском периоду живо-
та, и прво остварење  потребе за самореализајом кроз сликање („Мајка 
која доји“ ) дешава јој се при крају тог животног периода (1992.год.)
иза кога је уследила дужа пауза. Након решавања неких животних 
питања и прибављања основних средстава за рад/сликање на платну 
уљаним бојама, слика „Сеоски пејзаж“ 2009. год.иза чега се нижу још 
неколико слика  истом техником. На сликање сувим пастелом прелази 
2013. године из практичних разлога, а мотив су најчешће животиње и 
то, пре свега, коњи, сове, вукови. Слике није продавала , већ је покла-
њала својим пријатељима и рођацима.   

О свом таленту жели да поручи следеће: 

„Сви имамо неки таленат. Ја сам свој препознала на време, али на жа-
лост, из материјалних разлога нисам га развијала у складу са потреба-
ма своје душе. Сањала сам да сликам рукама, уљаним бојама на платну 
и јасно видела те слике. Памтим већину које сам у сну видела, али је 
занимљиво да нисам никада покушала да их на исти начин насликам. 
Изгубила сам то одушевљење за контакт прстију са бојом. Ето, шта 
значи критичан период за развој неке способности. Када га не искори-
стите тај дар, таленат и жеља се гасе, и способност не развије у пуној 
мери! 

 Чула сам да је пре неколико година нека наша сликарка у Немачкој 
добила прву неку награду за сликање прстима, баш као што сам чезну-
ла да радим ја. Да сам онда остварила те своје визије, вероватно би се 
посветила у потпуности сликарству, јер осећај који сам имала у сну, 
док сам боју осећала под прстима је био величанствен. Нисам одустала 
од жеље за сликањем, јер овај, као и сваки таленат, мора да нађе излаз 
из човека, само је питање времена када ће се и у којој мери остварити. 
Сада се у неупоредиво мањој мери излива, али сам ја срећна да уопште 
постоји. Зато желим да поручим свима који желе да раде нешто креа-
тивно, да своје одушевљење што пре претворе у стварност, не због 
материјалне добити, већ због умножавања свог талента. У противном 
он се узима од нас и даје другима! Тако и треба да буде! Зато примајмо 
и дајмо све што нам је Бог изванредно даровао са великом захвал-
ношћу!“     
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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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ЧЛАНСТВО У ПЕДАГОШКОМ ДРУШТВУ СРБИЈЕ 

(детаљне информације на страни 6) 

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

 

Годишња чланарина износи 1500,00 динара 

 

Чланови Друштва имају права, обавезе и одговорност:   

 да учествују у раду Педагошког друштва;   

 да бирају и буду бирани у органе Педагошког друштва;   

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

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

 да се придржавају Статута и одлука Скупштине;  

  да редовно плаћају чланарину. 
 

Све остале информације можете добити на телефон:  

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

СОС БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА  

КОЈЕ ТРЕБА ДА ЗНА СВАКИ ПЕДАГОГ 

 

 СОС телефон, МПНТР за превенцију и пријаву насиља у школа-
ма – 080/200-201 

 НАДЕЛ, дечија линија – 0800/123-456 

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

 Инцест траума центар – 011/4461-332 

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

 Алкохолизам – 011/2666-166 

 Наркоманија – 011/3671-429 

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

 СОС Центар за младе – 011/3192-782 

 Суицидална криза – 0800/201-200 

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

 СОС телефон, ЈАЗАС – 011/3248-235 

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


