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ПИСМО УРЕДНИЦЕ 

Поштоване  колеге, 

Велика одговорност и сећање на преминулу 
колегиницу, уредницу „Педагошких новина“  Драгану 
Спасојевић обележили су овај број новина. 

У време када смо наше „Педагошке новине“ 
привели  крају и припремили их за штампање, у 
Србији је био регистрован први случај заразе корона 
вирусом. Проглашењем ванредног стања у земљи, 
штампање наших новина било је  обустављено. 

Настала ситуација, није нас спречила, да 
одустанемо од идеје да „Педагошке новине“ угледају 
светлост дана. Зато смо се одлучили да овај број 
објавимо  електронским путем. 

Захваљујем се свим члановима редакције и 
сарадницима који су радили на овом броју, а остале 
колеге позивам на сарадњу! 

Чувајте се и макар на тренутак скрените мисли од 
настале ситуације читајући  Е- Педагошке новине! 

Уредник Педагошких новина, Јела  Станојевић 

 

Поштоване и драге колегинице и колеге, 

Пре свега, надамо се да вас затичемо у добром 

здрављу вас и ваших најмилијих.  

Ситуација у којој се налазимо је нова за све нас, 

тешка на различите начине , и захтева нове начине 

прилагођавања и реаговања. Неке ситуације и 

околности не можемо да контролишемо, али у 

највећој мери од нас самих и начина на који реагујемо 

зависи како ћемо се прилагодити и како ћемо из њих 

изаћи. Прихватање околности у којима се налазимо уз 

педагошки оптимизам јесте прилика за 

прилагођавање стручних сарадника педагога 

новонасталој ситуацији у својим установама.  

Ванредно стање  је донелo најинтензивније учење 

свих запослених у образовно-васпитном систему! 

Никад динамичнијим темпом нисмо развијали своје 

професионалне компетенције. Многи наставници до 

овог тренутка, нису користили рачунар и друштвене 

мреже, а сада су за неколико дана овладали новим 

планирањем, платформама за учење; начинима 

проналажења материјала за учење; поступцима 

мотивисања ученика на даљину; израдом тестова, 

упитника и праћењем и вредновањем планираних 

активности што им је неопходно за рад у оваквом 

окружењу.  

Професионално деловање педагога у 

функционисању образовно-васпитног система је 

свакодневна значајна подршка и помоћ и то не само 

наставницима, већ и ученицима и њиховим 

родитељима. Останите у току, учите заједно са њима, 

пратите интеракцију и комуникацију у настави која је 

основа за оцењивање… НАСТАВАК НА СТРАНИ 2 

У ОВОМ БРОЈУ: 

 Монографија ПДС 
 IN MEMORIAM – Драгана Спасојевић 
 Научни скуп: Партиципација у 

образовању- педагошки погледи 
 Скупштина педагога 2019. године 
 Насилно понашање ученика према  

наставницима у средњој школи 
 Осипање ученика из система образовања 
 Еразмус + пројекати 
 Креативни педагози: Педагог – фитнес 

инструктор 
  „Безбедни клинци“ и Дигитални час на 

Ади 
 Вести из подружница 
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ:  

…пратите ефекте и начине рада учења на даљину, будите 
ослонац и сарадник. Важно је такође да бележимо сва 
искуства, интензитет, врсту и ефекте промена које се у овим 
околностима дешавају, како бисмо могли да професионално 
обрадимо и искористимо стечено искуство по повратку у 
установе. 

За нас педагоге-стручне сараднике ово је прилика да 
развијамо своје компетенције и значајно унапредимо 
квалитет рада и да се повежемо као струка, да ојачамо своју 
позицију, кроз сарадњу, размену и тимски рад. Имајући то у 
виду, сајт Педагошког друштва Србије представља значајан 
извор помоћи и подршке и позивамо вас да нам се обратите 
увек када вам је то потребно.  

Новонастале околности ставиле су и Педагошко друштво 
Србије пред нове изазове и решења, како бисмо очували 
своју једину струковну организацију, ојачали је и 
припремили је за наставак функционисања када све ово 
буде иза нас. 

И на крају, са надом да све ово брзо прође и да се ускоро 
видимо, поздрав и здраво да сте! 

Наташа Стојановић,  
председница Педагошког друштва Србије 

АКТУЕЛНИ ЛИНКОВИ И ПЛАТФОРМЕ 

 

Предлози и упутства Завода за унапређивање образовања и 
васпитања за коришћење алата за извођење образовно васпитног 
процеса учењем на даљину. 

ЛИНК: https://zuov.gov.rs/alati 

 

Ово веб-место установљено је са намером да пружи подршку 
ученицима, наставницима и родитељима и допринесе 
превазилажењу тренутне кризне ситуације. 

ЛИНК: https://www.rasporednastave.gov.rs/ 

 

Портал Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
онлајн наставу. 

ЛИНК: https://www.mojaskola.gov.rs/ 

 

Платформа РТС-а: све лекције које се емитују на јавном сервису, 
доступан преглед пропуштених лекција… 

ЛИНК: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/  

 

Све о бесплатним платформама за учење на даљину, рад од куће, 
бесплатним онлајн књигама, курсевима, филмовима, музици, 
телевизијском садржају… 

ЛИНК: https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/ 

 

Питали смо нашег професора Поткоњака 
како је и шта ради у овим данима...: 

Много хвала на сећању, бризи и предлогу за 
помоћ. Све је засад у реду. Организовао сам се и 
тренутно ми није потребна нека помоћ. Има 
доста оних који овде брину о мени. Не излазим 
из куће. Шетам по стану и измишљам шта да 
радим. А увек има нека идеја о којој размишљам. 
Читам оно што нисам успевао да прочитам 
раније. 

Хвала још једном за бригу и спремност да 
помогнете. Вас и све остале у Друштву 
поздрављам, желећи и вама свима осталима 
добро здравље у овој вирусној пандемији. 
Оптимистички верујмо - Биће све добро. 
Дружићемо се још.  

Срдачно, Никола Поткоњак 

Драги професоре, сигурни смо да хоћемо! 

https://zuov.gov.rs/alati
https://www.rasporednastave.gov.rs/
https://www.mojaskola.gov.rs/
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/
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MОНОГРАФИЈА “ОСНИВАЊЕ  И ДЕЛАТНОСТ 
ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ” 

Др Александра Илић Рајковић 

Издавачи: 
Педагошко друштво Србије 
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета  
у Београду 
2019. год. Београд:  Службени гласник; 301 страна 

 

У књизи пратимо развој научног и стручног удруживања рада педагога, почев од првих удружења, па 
преко Педагошког друштва (1924) и на крају кроз рад Педагошког друштва Србије  (1949) које ради пуних 
седамдесет година. 

Мењајући називе (Филозофско-педагошко друштво /1898/, Академско педагошко друштво /1910/, 
Педагошко друштво /1924/, Педагошко друштво Србије /1949/), ова стручна организација, пролазила је 
кроз различите периоде и етапе у свом развоју. 

Анализирајући расположиву архивску грађу, ауторка нам открива да су предратна удружења педагога 
била претежно научног карактера, све активности су се односиле на развој, презентовање и размену 
педагошких знања. 

Од почетка свог оснивања, Педагошко друштво Србије је учествовало у јавним расправама и  давало 
значајан допринос реформама. 

Педагошко друштво се ангажовало у утврђивању институционалног статуса педагошке науке, а такође 
се ангажовало и у вези са кадровским питањима на Катедри за педагогију  Филозофског факултета. 

Педагошко друштво је имало значајну улогу у професионалној социјализацији педагога, те су тако прве 
секције Друштва основане почетком педесетих година и окупљале су своје чланове према интересовању за 
поједине педагошке дисциплине. 

Из практичног рада педагога, произашла је потреба за груписањем према радним местима, те су тако 
основане секције педагога запослених у предшколским установама, у школама и у центрима за социјални 
рад. 

Данас је Педагошко друштво Србије препознато као друштво које васпитно-образовне активности, теме 
и циљеве остварује кроз стручно-научне скупове, умрежавање кроз пројекте и сарадњу са многим 
институцијама. 

Из рецензије: 

„ .....Тако ово истраживање има све 
карактеристике темељног историјско-

педагошког истраживања, а овај рад статус 
целовите монографије о значајној педагошкој 
теми. У том смислу има посебну вредност за 
разумевање настанка, укупне делатности и 

значаја Педагошког друштва Србије, за његову 
историју али исто тако и за педагошку науку, 

посебно историју педагогије.“ 
Проф. др Љубомир Коцић, Филозофски 

факултет, Београд 

„ ..........Ауторка је историју институције 
Педагошког друштва Србије прецизно уклопила 

у општа друштвено политичка кретања у 
једнопартијском систему социјалистичке 
Југославије и Србије, а нарочито у процес 
изградње државне образовне политике и 

сталних реформи социјалистичког 
образовања.....“ 

Др Драгомир Бонџић, Институт за савремену 
историју, Београд 

„.... Пратећи хронолошки трансформације удруживања педагога у Србији све до данашњих дана доц. Др 
Александра Илић Рајковић је различите фазе у развоју удруживања посматрала кроз доминантне проблеме 

временских и развојних опсега.....“ 
Др Сања Петровић Теодосијевић, Институт за новију историју Србије, Београд 

 

Јела Станојевић, педагог



 
4    IN MEMORIAM 

IN MEMORIAM - ДРАГАНА  СПАСОЈЕВИЋ – 
ПЕДАГОГ,  УРЕДНИК ПЕДАГОШКИХ НОВИНА 

Све што је радила, радила је срцем и са жељом, да деци и 
ученицима, у вртићима и школама, буде боље. Као педагог, желела је 
школу, у коју ће деца радо одлазити, желела је да са њима раде 
задовољни наставници и зато се увек радо укључивала у едукације 
васпитача и наставника. Била је водитељ великог броја  семинара. 

Драгана је давне 1988.године ушла у свет просвете.  

Радила је у:  

ОШ ''Доситеј Обрадовић'' – наставник у продуженом боравку – 1988. 
ОШ ''Ћура Даничић'' – професор разредне наставе – 1989. 
ОШ ''Браћа Рибар'' – педагог – 1991. 
Саобраћајна, машинска и електротехничка школа ''Бора Марковић''-

1991. 
ОШ ''Ђура Даничић'' –педагог – од 1995. године 

Желећи да са другима подели оно што јој је било битно за рад са 
децом, присуствовала је семинарима, била  аутор,  реализатор и  
водитељ обука за наставнике :  

''Комуникација без насиља - добра  размена'' 2010-2014. године аутор и реализатор 
''Јачање компетенција васпитача за развијање социјалних односа код деце''- аутор,  2011.године 
''Обука едукатора за грађанско васпитање за 7. и 8.разред'' –обука за водитеље семинара , 2009, 2010. године 
''Програм едукације школских тимова о превенцији преступничког понашања ученика у школској средини'' 
''Грађанско васпитање за пети разред''- вођење обуке наставника 
''Грађанско васпитање за шести разред''- вођење обуке наставника 
''Анализа школског програма и евалуација у настави'' – вођење обука наставника 
''Анализа школског програма''- вођење обука наставника 
''Ми у реформи (1,2)''-вођење обука наставника 
''Професионално оснаживање школа''- вођење обука наставника 
''Пројекат Грађанин'' – вођење обука наставника 
''Средина за учење и интерактивне методе рада''- вођење обука наставника 
''Вођење дневника и описно оцењивање''- вођење обука наставника 
'''Модуларни програм перманентне рачунарске обуке'' 
''Читањем и писањем до критичког мишљења'' 
''Обука сертификатора за употребу ИССА педагошких стандарда'' 
''Корак по корак –програм за децу и породице'' (1,2,3,4) 
''Чувари осмеха'' 
''Тренерске вештине –обука водитеља'' 
''Професионално оснаживање школа'' 
''Читањем и писањем до критичког мишљења'' 
''Имплементација курикулума'' 
''Активно учење'' (базични и супервизијски семинар) 
''Насиље младих'' 
''Грађанско васпитање 1-4'' 
''Учионица добре воље'' 
''Превенција злоупотребе дрога у школи'' 
''Ненасилна комуникација'' 
''Дечија права у дечијим активностима''.... 

Учествовала је  на  конференцијама и пројектима: 

Пројекат Министарства просвете и Министарства здравља: ''Имплементација Националне стратегије за борбу 
против злоупотребе дрога''. 

Програм ''Креативан рад са децом на превенцији злоупотребе дрога'' 

Учествовала и била координатор тима у пројектима:  

Пројекат: Увођење образовања за демократију и грађанско друштво  

- Развој школства у Републици Србији, пројектна компонента ''Развој стандарда и вредновање'',  

- Пројекат ''Израда предлога стандарда ученичких постинућа за крај обавезног образовања'' 

- Пројекат ''Корак по корак за децу у породице'' 

-Реформа образовања у Републици Србији 

Била је члан у удружењима:  

- Удружење грађана за демократију и цивилно образовање – 

- Грађанске иницијативе 

- Председник Актива стручних сарадника општине Вождовац.
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Драгана је била члан  Педагошког друштва Србије, учестовала у многим активностима које је Друштво 
реализовало, промовисала га, подржавала и стварно га доживљавала као „своје Друштво“. Пре него што је 
постала прва уредница Педагошких новина, била је председник надзорног одбора Друштва и руководила је 
општинским секцијама педагога-стручних сарадника. Била је амбициозна, вредна и својим радом и 
ангажовањем напредовала у струци и стекла звање педагошког саветника. Уређивала је Педагошке новина 
и била јако поносна на први број који је изашао у јуну месецу 2013. године. Последњи број који је изашао 
2019.године уређивала је из болничке постеље. Ни једног тренутка није одустала од уређивања Новина, 
комуницирала је са ауторима чланака и члановима редакције, пратила прелом текста, лекторисање, 
штампање броја... Веровала је до самог краја, веровали смо и ми... Вест о њеној смрти затекла нас је 
неспремне и у неверици. Њена преданост, професионализам, поузданост, креативност и  посвећеност раду 
остаће трајно у нашем сећању. 

Педагошко друштво Србије 

Моја кума Драгана  је била  мој најбољи пријатељ и велика подршка у животу. Сећам се те давне 1992. 
године... Драгана је радила као педагог у Техничкој школи ГСП.  

Тек што сам дипломирала она ме је позвала и рекла: „ Маки, хајде да радиш! Код мене у школи је потребан 
наставник математике  за замену“. Одговорила сам јој да сада хоћу мало да се одморим од напорних студија  
и да нисам планирала да радим у школи. Али, Драгана није то дозволила! Она није дозвољавала нерад, 
неамбициозност, непосвећеност, незаинтересованост за рад, јер она је била све супротно од тога. Као прави 
и искрен човек, увек је полазила од себе.  

Наравно, Драгану нисам могла да одбијем, јер је она увек добро мислила и увек желела да помогне. Тако 
сам имала добру прилику да је упознам и са професионалне стране. 

Била сам фасцинирана њеном професионалношћу, оданошћу послу. 
Бићу јој целог живота захвална што ме је увела у свет просвете и што ми је била велики узор и животни 

ментор. Своју љубав према деци и квалитетном образовању на сваком кораку је показивала,  као врхунски 
педагог. 

Много је волела свој посао. Радила је енергично и са пуно ентузијазма. О томе сведоче њена дела. 
Још увек радим у истој школи, али те прве две године заједничког рада су оставиле најјачи печат. Највише 

сам научила од моје куме! 
Она ће увек бити део мене, а верујем део свих који су радили са њом и били њени пријатељи.  

                                                                 Маја Мијатовић, наставник математике 

Драгана је велики значај посвећивала естетици, како на професионалном, тако и на личном плану. Било 
јој је важно да је нешто лепо и складно. А то се односило и на њу, увек је била лепо обучена, сваки детаљ 
њене гардеробе је био пажљиво одабран, коса негована и бујна, увек је била са мером нашминкана. За њу ме 
везује једна анегдота - говорила је: „Кад нисам нашминкана, као да сам гола. Дуки, молим те, хајде да се 
обучемо” - то се најчешће дешавало на паузама семинара које смо заједно водиле. Такође ми је, уз вечити 
осмех,  говорила: „Волим да радим са тобом, ти си некако тиха и смирена, а ја сам бучнија, па смо добра 
комбинација“ .Да.., говорила је гласно и говорила је оно што мисли  и што јој је важно.  

Укључивала се у многе професионалне активности са разним стручним институцијама  и  увек је некако 
журила да преда документацију за још једно звање, да уради и ово, још ово.... 

Била је одана и посвећена заједничким тренуцима са својом породицом. Радовала се одласцима у „кућицу 
испод Авале”,  уживала у сваком плоду трешње, ароније, шљиве, јабуке. Посебно задовољство јој је 
представљало аранжирање баште, брига о сваком цвету. То је био њен рај и место за опуштање и „пуњење 
батерија”. 

Уживала је у животу, радовала се дружењу са пријатељима и спремању најразноврснијих кулинарских 
специјалитета. 

Веровала је у себе и у друге људе, била непоправљиви оптимиста и борац, чак и у најтежим тренуцима 
борбе за живот, веровала је да ће победити, да је то само један тежак период у животу који ће проћи. И ми 
смо веровали да ће тако бити...њена смрт нас је затекла -ако она није успела, не знамо ко ће.  

 

Недостаје нам.... 

 

Душанка Јерковић 
Психолог – мастер, педагошки саветник 
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ПАРТИЦИПАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ – 
ПЕДАГОШКИ  ПОГЛЕДИ 

Научни скуп на Филозофском факултету Универзитета 
у Београду 

Сусрети педагога су одржани на Филозофском факултету и ове године, а тема научног скупа била је 
,,Партиципација у образовању – педагошки погледи”. Научни скуп је одржан 24. и 25. јануара. Током првог 
дана је након пленарних излагања реализован рад по сесијама, а другог дана рад у секцијама. 

Скупу је присуствовао велики број педагога, директора школа, професора Филозофског факултета у 
Београду, сарадника и студената.  Професор др Миомир Деспотовић, декан Филозофског факултета, отворио 
је научни скуп, а поздравну реч дала је Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије. У 
пленарним излагањима реч су имали проф. др Дејвид Фрост, доц. др Владета Милин и проф. др Јелена 
Врањешевић.  

Према речима Наташе Стојановић, 
председнице Педагошког друштва, 
овогодишња тема је препозната као веома 
значајна, јер је на основу анализирања 
евалуације научног скупа из претходних 
година препозната потреба за већом 
партиципацијом у образовању. 

Гост научног скупа из Велике Британије 
професор др Дејвид Фрост представио је 
излагање ,,Лидерство у образовању: давање 
гласа практичарима”. Радио је као 
наставник 70-их и 80-их година прошлог 
века, а последњих 30 година ради као 
универзитетски професор у области 
образовања. Један је од суоснивача групе 
Лидерство за учење (Leadership for Learning) 
на Педагошком факултету Универзитета у 
Кембриџу. Фокусиран је на развијање 
стратегија које појачавају професионалност 
наставника и оснажују их као носиоце промена. Уредник је књиге ,,Оснаживање наставника као носиоца 
промена: неформализован приступ наставничком лидерству”. Сарађивао је са наставницима и школама на 
успостављању и одржавању The HertsCam мреже која подржава развој лидерства наставника. 

Према речима професора Дејвида Фроста, морамо да верујемо у моћ образовања, али, како је истакао, 
образовање треба да буде едукативно, а не само информативно. Реч је о мултидисциплинарном приступу 
образовању. Према мишљењу професора Фроста стање у коме се данас налази образовање је катастрофално, 
како у неразвијеним и слабо развијеним земљама, тако и у развијеним. Наиме, искривљује се процес учења 
у настојању да се статистичке бројке задовоље, а професија наставника се нарушава. Образовни систем 
урушава личност човека као појединца, заборављајући да је свака особа индивидуа за себе. 

Професор Дејвид Фрост сматра да је за промену у образовању потребан дијалог с наставницима. Кључ 
промене види у дијалогу и наглашава да нису довољна само истраживања, већ и дијалог, а то значи бити у 
пракси, разговарати са практичарима, имати увид у праксу. Наиме, најважније је да наставник буде лидер. 
Директор школе не сме искључиво да буде лидер, већ је потребна подела лидерства, а то подразумева 
сарадњу, сараднички однос у школама. Најпре је потребан тим за развијање лидерства. Професор Фрост нас 
подсећа да морамо прво код себе да изградимо оно што желимо да развијамо код других. Тако је и са 
лидерством.  

Основна идеја је оснаживање наставника као носиоца промена. Ова идеја се заснива на ставу да 
наставници могу да дају значајан допринос у својим срединама. Оно што овај програм нуди јесте процес, а 
не производ. Не дају се готова решења, већ помоћ у откривању одређеног проблема и препознавању тога 
шта треба мењати. 

Доцент др Владета Милин је у свом излагању ,,Дијалог као показатељ партиципације ученика у настави” 
закључио да уверења наставника обликују дијалошку праксу, односно начин укључивања ученика у наставу. 
То значи да ће оно у шта наставници верују обликовати њихову дијалошку праксу. У складу с тим су 
препоруке да треба истраживати мишљење и праксу наставника, саопштавати наставнику како да побољша 
праксу и питати га шта он мисли шта је решење, подржати наставника приликом унапређивања и заједно с 
наставником откривати правце развоја праксе. 

Према речима Владете Милина, педагог треба да разуме наставника и сложеност процеса мењања 
наставне праксе, а истовремено и да освести наставника да треба да мења праксу. Без отворености и 
истинске освешћености нема праве партиципације. Дијалог је кључ – истиче Владета Милин. 

,,Деца у партиципативним истраживањима: зона наредног или будућег развоја одраслих” je излагање 
проф. др Јелене Врањешевић које скреће пажњу на партиципацију деце. Перспектива деце и одраслих може 
бити веома различита, а то се често не узима у обзир, већ се одлуке доносе на основу онога што одрасли 
мисле шта је у интересу детета. Истраживање које се бавило разумевањем начина на који деца учествују у 
доношењу одлука које их се тичу, како би се подстакла њихова партиципација, показује да влада велики 
несклад између перспективе деце и перспективе одраслих. 
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Деца су део друштва и могу да буду питана о темама образовања. Нажалост, деца су често посматрана из 
позиције одраслих и не разумемо њихову позицију. Међутим, деца треба да буду третирана као експерти за 
своје лично искуство – истиче професорка Врањешевић. 

Слушање и уважавање мишљења деце у образовном процесу може да има и значајан развојни потенцијал. 
На пример, нека истраживања показују да консултације с ученицима о процесу учења могу да утичу 
позитивно на њихова постигнућа.  

Уважавајући мишљење деце, одрасли им шаљу поруку да њихово мишљење узимају озбиљно у 
разматрање и да се њихово мишљење поштује. С друге стране, дијалог с ученицима и уважавање њихове 
перспективе има импликације и на саме наставнике и квалитет њихове праксе. 

Проф.  др. Јелена Врањешевић истиче да партиципација у образовању омогућава развој капацитета 
детета, тако да оно стиче компетенције и за друго, будуће време које ће бити другачије од времена у коме 
оно одраста. Поред тога, подстиче се способност самосталног учења, омогућава се развој резилијентности и 
капацитет за лидерство.  

Партиципација деце у образовању учи 
одрасле да доносе одлуке у најбољем интересу 
детета. Ту је двострука улога одраслих – 
истовремено су у улози ученика и учитеља. 

Проф. др Јелена Врањешевић наводи и 
предрасуде које још увек владају у образовању. 
На пример, слика одраслих о детету. Обично је ту 
префикс ,,не” – дете се описује као незрело, 
некомпетентно, несамостално. То је због тога 
што га поредимо са одраслом особом, и то са 
идеално одраслим човеком који је рационалан и 
промишљен. Предрасуда је и уверење да је учење 
активност која не може да буде забавна и лака, 
једноставна, већ да је то нешто тешко и мучно. 
Присутна је предрасуда да је успех детета оно 
што ми, одрасли мислимо, а не оно што мисли 
дете. Затим, одрасли због својих предрасуда теже 
да дете контролишу, маргинализују... Наводи се 

да наставници често виде партиципацију деце као терет, као неку додатну обавезу. Такође, родитељи имају 
страх од партиципације деце јер сматрају да ће то нарушити њихов ауторитет.  

Предлаже се преиспитивање праксе у погледу партиципације деце у образовању. Одрасли треба да науче 
да буду подршка детету и да се помере из позиције доминације. Са родитељима треба радити на томе да 
отклоне страх да слушају своју децу. Партиципација захтева време и стрпљење. 

Партиципација у образовању омогућава наставнику иницијативу и излазак изван граница учионице. 
Према речима професора Дејвида Фроста, неки наставници који су учествовали у програму оснаживања 
наставника за лидерство (www.hertscam.org.uk) истакли су да су први пут били поносни што су наставници. 

Након рада у сесијама обављено је сумирање рада у оквиру првог и другог дана Сусрета педагога. 
Излагачи су били модератори сесија, радионица и дискусионих група. Изнели су општи утисак да је тема 
скупа актуелна јер ученици и родитељи недовољно партиципирају, као и наставници. Зато треба 
постављати питање да ли ми довољно подстичемо све актере васпитно- образовног процеса? Да ли 
практичари само извршавају активности? Да ли је то узрок незадовољства ученика? 

Излагачи су нагласили да је уочено да школа мора да буде много више отворена за сарадњу са 
родитељима. Школа је васпитно-образовна установа и родитељи морају да буду много више укључени. 
Важно је нагласити да родитељи нису корисници и не треба их тако посматрати. Школа не сме да се сведе 
само на образовни рад, јер је она васпитно-образовна установа. Педагози се слажу у мишљењу да би школа 
имала јачу васпитну улогу данас када би више укључивала родитеље у школски живот. За партиципацију је 
важан дух заједништва. 

Заједнички утисак педагога је да савременим школама недостаје управо партиципација као дух 
заједништва директора, наставника, ученика, родитеља.  

Скуп је затворила председница Педагошког друштва Наташа Стојановић.  Између осталог, истакла је да 
је Педагошко друштво Србије прошле године први пут објавило монографију Друштва. Сарадња Педагошког 
друштва Србије и Филозофског факултета у Београду ће се наставити и даље продубљивати.  Педагози 
препознају изузетан значај те сарадње, и на питање коме би се најпре обратили када би имали 
професионалне дилеме, одговорили су да би то били, пре свега, професори са Филозофског факултета у 
Београду. 

Како је истакла Наташа Стојановић, педагози препознају да недостаје партиципација у образовању и да 
је ту улога педагога од пресудног значаја. Током рада су педагози нагласили и то да је потребно јачање 
компетенција педагога. Свој идентитет педагози виде у области наставе и препознају себе као кључне 
носиоце промена у образовању. Предлог је да се уведу компетенције за стручне сараднике у школама. 

Закључак скупа је да недостатак партиципације јесте главни извор незадовољства у школама. Наиме, 
нисмо задовољни како смо и колико укључени (наставници, ученици, родитељи). Зато је неопходно 
развијати стратегију партиципације. 

Сања Југовић, педагог 

 

http://www.hertscam.org.uk/
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СКУПШТИНА ПЕДАГОШКОГ 
ДРУШТВА СРБИЈЕ  

 
Скупштина Педагошког друштва Србије одржана је у свечаној сали Филозофског факултета  22.11.2019. 

године у Београду.  

Окупљеним делегатима  и члановима Друштва на почетку скупа председница  Друштва Наташа 
Стојановић је све присутне замолила да одамо почаст  минутом ћутања 
колегиници Драгани Спасојевић која је била активни члан Педагошког 
друштва и вишегодишња уредница Педагошких новина.  

На скупштини је учествовало 44 делегата из свих активних 
подружница из Србије.  

У оквиру прве тачке дневног реда поднети су и усвојени следећи 
извештаји: 

 о раду Педагошког друштва у претходних годину дана, 
укључујући и финансијски извештај 

 о раду и активностима на сајту Друштва 
 о активностима на уређивању и објављивању часописа 

Настава и васпитање 
 о раду Републичке секције стручних сарадника 
 о раду секције предшколских педагога 
 о раду подружнице Рашког округа 
 о раду подружнице у Смедереву 
 о раду подружнице у Пожаревцу 
 о раду секције педагога Бора 
 о раду подружнице из Ниша 
 о раду подружнице из Крагујевца 
 о раду подружнице Средњебанатског округа 

О свом раду су говорили и чланови Педагошког друштва Војводине. 
У оквиру друге тачке дневног реда, именовани су следећи чланови у тела и органе Друштва. 

Управни одбор Педагошког друштва Србије: 

 Весна Богићевић, Краљево  
 Тијана Ђокић, Смедерево 
 Александра Петковић, Ниш 
 Мирјана Томић, Ваљево 
 Душица Чолаковић, Београд 
 Маја Врачар, Београд 
 Ирена Мучибабић, Београд 

Надзорни одбор Педагошког друштва 
Србије: 

 Елмир Хабибовић, Нови Пазар 
 Катарина Пинтaр, Београд 
 Марија Николић, Ниш 
 Словенка Симић, Београд 
 Драгана Зарков, Крагујевац. 
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За чланове Развојног тима именоване су: 

 Емилија Марковић, Београд 
 Наташа Веселиновић, Београд 
 Наташа Игњатовић, Ниш 

Обележавању 95. годишњице присуствовао 
је и професор др Никола Поткоњак. На 
Скупштини је професору др Николи Поткоњаку 
уручено и признање за животно дело. 

У наставку рада, одржана је свечана седница 
Педагошког друштва Србије, поводом 95 
година рада, на којој је промовисана 
Монографија „Оснивање и делатност 
Педагошког друштва Србије“ аутора др 
Александре Илић Рајковић, издавачи 
Педагошко друштво Србије и Институт за 
педагогију и андрагогију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, 2019. 
године. 

 

„ НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ПРЕМА 
НАСТАВНИЦИМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ“ 

 

У организацији  Педагошког друштва Србије и Завода за унапређивање образовања и 
васпитања 13. септембра 2019. године у Дечјем културном центру Београд, Таковска 8 у Београду био је 
реализован скуп (округли сто) на тему „Насилно понашање ученика  према наставницима у средњој школи“. 

Скуп су отворили и присутне 
поздравили Наташа Стојановић, 
председница Педагошког друштва Србије 
и Мирослав Павловић, модератор скупа –
Завод за унапређење образовања и 
васпитања. У реализацији скупа, 
учесницима се обратила и    представница 
Министарства просвете- Снежана 
Вуковић. 

На скупу су  били приказани резултати 
истраживања које је реализовао 
Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију Универзитета у Београду 
и Завод за унапређивање образовања и 
васпитања 2018. године о виктимизацији наставника средњих школа у Србији.  Резултате истраживања 
представили су Весна Жунић, П. Павловић и Светлана С. Каљача (Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, Београд) и Мирослав В. Павловић -Завод за унапређивање образовања и васпитања, 
Београд. 

Узорак истраживања чинило је 564 наставника средњих школа из целе Србије. За процену виктимизације 
наставника коришћен је упитник Радне групе за насиље у учионици усмерено према наставницима 
Америчког удружења психолога (APA Classroom Violence Directed Against Teachers Task Force). Резултати 
истраживања показују да су наставници  најчешће изложени узнемиравању око 78%, и то у виду 
непристојних речи или гестова ученика. Учесталост других облика виктимизације наставника знатно је 
мања, али није занемарљива. Током претходне школске године, више од 15% наставника, доживело је крађу 
или уништавање личне имовине или физичко насиље.
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Резултати нам сугеришу да професија наставника носи висок ризик виктимизације на радном месту, a 
добијени налази о преваленцији и факторима виктимизације наставника, могу имати значајне импликације 
за будућа истраживања и праксу. 

Циљ скупа је свакако био остварен, јер се након излагања и приказаних резултата, развила дискусија о 
овој значајној теми из различитих углова запослених у систему образовања. 

За школе, презентовани налази указују на потребу за унапређивањем правне заштите наставника од 
виктимизације на радном месту. По угледу на законску регулативу у области заштите деце и ученика од 
насиља у образовно-васпитним установама, потребно је прецизније дефинисати појам и облике 
виктимизације наставника и утврдити протокол поступања у установи у одговору на насилно понашање 
ученика према наставницима. Висока преваленција виктимизације наставника може се узети и као 
индикатор потребе за унапређивањем њихових компетенција које су важне за превенцију и препознавање 
насилног понашања ученика, као и за адекватно реаговање у оваквим ситуацијама. 

Скупу су присуствовали представници ЗУОВ-а, стручни сарадници, представници струковних удружења, 
као и запослени у основним и средњим школама.  

Јела Станојевић, педагог 

 

ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА: 
ИЛУЗИЈА САВРЕМЕНОГ ШКОЛСТВА ИЛИ УПОЗОРАВАЈУЋА 

ПРЕТЊА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА 

Рани прекид образовања од стране ученика није појава која изненађује. У средини каква је наша, где се 
вредност и значај образовања свако мало доводи у питање, постало је готово нормално да се из система 
средњег образовања, а нарочито средњег стручног образовања, одређени број ученика одлучи на потпун 
прекид школовања и напуштање школе. Сваки систем образовања је у целини замишљен тако да одговара 
просечном ученику, оном од ког се очекује да ће макар своје образовање привести крају. Међутим, у 
ситуацијама где се одређени број ученика, ипак определи на овакав корак, држава мора да тражи адекватна 
решења. У целини посматрано, у нашој држави нису до сад примењивања адекватна решења и мере које би 
смањиле појаву осипања ученика из система образовања. Ако посматрамо средње образовање, уведене су 
одређене мере, које су циљале ка превенцији осипања ученика из система образовања. Међутим, и поред тих 
мера, у систему средњег, а посебно средње стручног образовања, приметно је да се знатан број ученика 
одлучи на рани прекид образовања и напуштање школе. 

До сада, учињени су интенционални кораци у нашој земљи на плану смањења негативног тренда осипања 
ученика, предлагањем идеје о увођењу обавезно средњег образовања. Међутим, такви предлози у целини 
решавају само последице, а не узрок проблема превенције осипања ученика из система образовања. 
Недостају адекватне државне мере који би циљале ка промоцији средњег образовања, предностима 
завршетка школе и стицања дипломе. Такође, недостаје и адекватна подршка породицама у ризику 
(материјално угроженим породицама, породицама из руралних и депривираних средина), на плану 
промоције значаја образовања, узевши у обзир да управо из оваквих породица махом долазе ученици који 
се реше на потпун прекид образовања. Нажалост, у већини случајева, породице ученика из осетљивих 
категорија не пружају довољну подршку ученицима на плану завршетка школовања. Шта више, у већини 
случајева, оне им управо буду подршка на плану прекида образовања и напуштања школе. 

Ако на ову причу додамо реч демократизација образовања, онда ова појава осипања ученика из школа 
добија потпуно другачији контекст. С обзиром да демократизација образовања подразумева равноправно 
учешће свих у систему образовања, без обзира на разлике међу ученицима у интелектуалном, материјалном, 
емотивном или било ком другом погледу, ова кованица демократизације образовања, подразумева да сваки 
ученик има право да стекне онај облик образовања који у најбољем интересу одговара његовим потребама, 
способностима и могућностима. Али, шта учинити онда када се ученик свесно, или уз подршку својих 
родитеља, одрекне тог права на образовање и одлучи на прекид школовања? Може ли се онда 
демократизација образовања учинити обавезном, односно, може ли се ученицима одузети право да 
самостално прекину своје образовање? 

На крају, ни бројке не иду у прилог чињеници да је осипање ученика из система образовања само 
статистичка грешка. Нажалост, не постоји јасан преглед ни превелик број истраживања у нас о томе колики 



 
11    ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА 
је званичан број ученика који се реши на прекид образовања, 
иако су ови подаци доступни у сваком извештају о раду школе 
на крају школске године. 

На другој страни, када говоримо о решењу за процес 
смањења осипања ученика из система образовања, треба 
поменути да тај процес смањења осипања ученика коче многи 
фактори. На првом месту, недовољна заинтересованост шире 
јавности за озбиљнијим „хватањем у коштац“ са овим 
проблемом, недостатак знања о присутности ове појаве у 
нашем школском систему, паушално бављење резултатима 
истраживања из области превенције осипања ученика из 
школа, недостатак разумевања дела наставног особља за 
озбиљнијим радом на превенцији и спречавању осипања 
ученика из система образовања. 

Могло би се рећи да је последњи фактор  умногоме 
пресудан, јер отпори дела наставног особља према раду са 
ученицима у ризику од прекида образовања стварају многе 
проблеме и баријере. Радна парадигма тог дела наставног 
особља и даље почива на претпоставци да „није свако за 
школу“, и да нема потребе за већим улагањем себе у рад са 
таквим ученицима, који ће пре или касније свакако напустити 
школу. Нажалост, управо такви отпори тог дела наставног 
особља коче сваку сарадњу и евентуални договорени план 
превенције осипања ученика из система образовања. 

Када се анализирају планови превенције осипања ученика 
из школа, примећују се махом исте планиране активности 
(поједине трибине за ученике, саветодавни разговори са 
ученицима у ризику од прекида школовања и њиховим 
родитељима, предавања за ученике на изабрану тему и сл.). У 
већини случајева, не постоје трагови о планираним 
активностима у раду са појединачним учеником, за ког се 
процени да је у ризику од напуштања школе. Међутим, 
чињеница је да су планови и програми превенције осипања 
ученика сами по себи недовољни да би задржали ученике који 
желе да прекину своје образовање. 

Постоје бројни фактори који додатно отежавају рад школа 
на плану превенције осипања ученика из система образовања. 
Међу најзначајнијим, јављају се недовољна заинтересованост 
државних органа за доношењем конкретних стратешких 
решења, који би смањили ову појаву, слаба до никаква сарадња са породицама ученика који се реше на рани 
прекид образовања, немогућност преусмеравања ученика млађих од 17 година на ванредно школовање 
(иако праксе наших средњих школа јасно показују да се ученици највише одлучују на прекид школовања у 
првом и другом разреду средње школе, односно онда када немају навршених 17 година). 

Све ово доводи овај процес спречавања осипања ученика из система образовања у једну крајњу ситуацију 
апсурда, у којој шира друштвена јавност жели да се озбиљно бави решењем овог проблема, а предлози и 
мере које се нуде као решење јасно наводе да ће овај процес осипања ученика из система образовања остати 
без конкретних промена. За почетак, потребно је бавити се узроком проблема, односно разлозима због којих 
се поједини ученици уопште и реше на прекид образовања. Идентификација ученика у ризику од прекида 
образовања, израда индивидуалног плана рада са идентификованим ученицима и њиховим родитељима, 
рад на уважавању значаја образовања и његових бенефита код идентификованих ученика и њихових 
породица, давање стимулативних мера (стипендије, убрзана практична настава у средњим стручним 
школама већ од првог разреда, могућност запошљавања и стицања практичног искуства након завршетка 
школе и др.), у доброј мери допринеле би смањењу ове појаве осипања ученика из система образовања на 
дуже стазе.  

Предуслов за ово јесте знатно већа подршка од стране надлежних државних органа, локалних самоуправа 
и других интересних групација, јер саме школе и њени запослени не могу много да учине на плану 
превенције осипања ученика из система образовања. Дотада, остаје нам само да се бавимо бројкама ученика 
који се реше на прекид образовања, поређењем ове негативне статистике на крају сваке школске године, 
анализом урађених планова превенције осипања ученика из школа и другим, за сада мање важним 
питањима, док се не предузму јасни кораци и не пронађу конкретна решења која би се ухватила у срж са 
овим проблемом.  

Синиша  Милак, педагог

ЧАСОПИС „НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ“ 

Са задовољством Вас обавештавамо да 
је часопис Настава и васпитање успешно 
прошао процес евалуације и да је 
индексиран у ERIH PLUS међународној 
цитатној бази.  

Свима се захваљујемо на доприносу 
овом успеху и надамо се да ћемо у 
будућности наставити да унапређујемо 
квалитет и препознатљивост  нашег 
часописа. 

С поштовањем, 
Уреднице часописа, Живка Крњаја и 
Лидија Радуловић 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

„Настава и васпитање“ је часопис који издаје 
Педагошко друштво Србије и Институт за 
педагогију и андрагогију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду.  

„Настава и васпитање“ је од свог оснивања 
отворена за прилоге из земље и 
иностранства. У њему се објављују 
истраживачки радови који се односе на 
различите нивое образовања, бројне 
педагошке проблеме, наставу и учење. Осим 
истраживачких радова, у часопису се 
објављују и искуства наставника из праксе и   
прикази најновијих педагошких дела.  

Информације и претплати можете добити 
на телефоне Педагошког друштва 011-
2687-749, 011-3067-783 или на е-mail  
drustvo@pedagog.rs 

Свео о часопису :  
www.pedagog.rs/nastava-i-vaspitanje 

  

 

mailto:drustvo@pedagog.rs
www.pedagog.rs/nastava-i-vaspitanje


 
12    ЕРАЗМУС+ 

ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКАТ КА101  

''Како да смањимо рано напуштање школовања – мере 
спречавања осипања ученика из образовног система'' 

Пољопривредно-хемијска школа ''Др Ђорђе Радић'' учествује у Еразмус + пројекту у периоду од децембра 
2018.године до децембра 2019. године. 

Тема пројекта је превенција осипања 
ученика из образовног система. 

Циљ пројекта јесте смањење осипања 
ученика и раног напуштања школовања кроз 
успостављање и спровођење механизама за 
рану идентификацију ученика  у ризику од 
осипања, као и кроз реаговања и реализацију 
ефикасних мера превенције и интервенције 
на нивоу школе. Подстицањем 
професионалног развоја и развојем компетенција наставника кроз међународну сарадњу, настојимо да 
унапредимо квалитет рада школе  у области којом се кроз овај пројекат и бавимо – подршком ученицима у 
циљу смањивања раног напуштања школовања.  

Крајњи циљеви пројекта: 

1. Успостављање система за рану идентификацију и интервенцију 

Активности које су усмерене ка овом циљу обухватају идентификацију ученика под ризиком од 
напуштања школовања кроз инструмент за идентификацију и пружање индивидуализованих мера подршке 
кроз индивидуалне планове превенције за сваког ученика који је под ризиком. Интервенције се односе  на 
примену метода у циљу подизања мотивације ученика за наставне и ваннаставне активности и осећању 
добробити ученика.  

2- Унапређење школских капацитета за спречавање  осипања 

Активности на нивоу школе које имају за циљ да доведу до промена, које ће школу учинити 
инклузивнијом, отворенијом и осетљивијом за потребе различитих ученика. Ове активности се односе на 
све сегменте рада и живота школе: подизање квалитета наставе кроз примену иновативних метода које ће 
утицати на повећање мотивације код ученика, оснаживање вршњачких и медијаторских тимова, вршњачка 
подршка у учењу, рад вршњачких тимова на укључивању у ваннаставне активности деце под ризиком од 
осипања, појачан рад на повећању писмености ученика, укључивање у рад секција, школског форум театра, 
радионица које потврђују важност образовања и говоре о ризицима прекидања школовања, квалитетније 
сарадње са родитељима. Неопходно је и креирање новог концепта допунске наставе који не функционише 
довољно добро у тренутним околностима, а коју организационо и садржински треба прилагодити 
потребама ученика. 

3. Изградња капацитета наставника, усмерених на промену школске климе и културе 

Ове активности обухватају оснаживање вештина и компетенција наставника у области подршке развоју 
личности ученика, комуникације и сарадње, интеркултуралности, подршци деце из маргинализованих 
група, мотивацији ученика, неговању различитости, спречавању насиља и дискриминације, инклузије 
ученика са тешкоћама у учењу.  

Мере морају бити усмерене ка промени школске климе која треба да доведе до топлијег односа између 
ученика и наставника, ученика и вршњака, што повећава осећање прихваћености ученика из осетљивих 
група и ученика под ризиком од осипања. Овакве мере имају за циљ повећање квалитета образовања, 
дугорочне су и укључују подршку породицама ученика.  

Унапређивање рада школе у сегменту пружања подршке ученицима и предузимању мера за превенцију 
осипања ученика кроз размену искустава са другим земљама ,један је од начина за развој стратегије 
превенције осипања ученика. 
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Партнерска школа у реализацији пројекта јесте средња стручна школа из Манавгата у Турској 
„Sule&MuzafferBuyuk Vocational and TehnicalAntolian High School“.  

Пројекат мобилности за наше наставнике има за циљ усмеравање ка активностима за стручно 
усавршавање  наставника који су кроз наставне и ваннаставне активности упућени на мотивисање ученика 
који су под ризиком од осипања, и то кроз „посматрање на радном месту“ у партнерској школи. 

Циљеви мобилности су следећи:  

 подршка учесницима пројекта у стицању знања, вештина и компетенција;  
 подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;  
 подршка професионалном развоју запослених у образовању;  
 побољшање знања страног језика учесника;  
 јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног оспособљавања, 

запошљавања и предузетништва; 
 јачање компетенција стечених кроз учење у иностранству. 

Мобилност наставника има за циљ јачање знања, вештина и капацитета за креирање, спровођење и 
одрживост пројекта за спречавање осипања ученика из образовног система.  

Активности мобилности су реализоване у периоду од 12.05. до 18. 05. 2019. године у средњој стручној 
школи из Манавгата у Турској: „Sule&MuzafferBuyuk Vocational and TehnicalAntolian High School“.  

Током пет дана боравка у Манавгату учестовали смо у едукацији, обиласцима школа и различитим 
активностима које партнери примењују у оквиру превенције осипања ученика из образовног система. 

Чланови пројектног тима из школе 
„Sule&MuzafferBuyuk Vocational and 
TehnicalAntolian High School“, на челу са 
директором, били су веома сусретљиви и срдачни, 
а  делегацију из Србије уважили су кроз добро 
осмишљен и квалитетан програм. 

Предавања су нам држали наставници из 
њихове школе, као и  експерти за инклузивно 
образовање, а кроз размену искустава, разматрали 
смо стратегије које примењујемо у превенцији 
осипања.  

Заједничке активности, упознавање саме 
превенције раног напуштања образовања које 
предузима турски образовни систем и мере које 
предузима партнерска школа, допринеће развоју 
наше стратегије у спречавању осипања  ученика. 

По повратку у школу пројектни тим планира активности дисеминације које ће се реализовати на 
школском и општинском нивоу: 

 осмишљавање и реализацију угледних часова о индивидуализацији приступа и примени 
активних метода у раду са ученицима 

 осмишљавање и  реализација радионица са ученицима и наставницима на тему 
интеркултуралности и уважавања различитости 

 кроз рад са одељењским старешинама- држање обуке о препознавању и пружању подршке 
ученицима који су у ризику од осипања из образовног система и њиховим родитељима 

 представљање пројекта, исхода учења и размене на стручним удружењима на општинском нивоу  
 рад на Ерасмус + апликацијама и другим пројектима европске Уније 
 размена искустава са другим европским школама на еТwиннинг порталу 
 подстицање европске димензије у школи. 

Координатори Еразмус + пројекта: 
Марсела Ескенази Милутиновић, педагог 

Александра Јованкин Алексић, педагог 
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УТИСЦИ СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ECOFAIR 2019. 

Од 2. до 4. октобра 2019. године у Београду су се одржавали XVI Међународни сајам заштите животне 
средине и природних ресурса EcoFair 2019, XV Међународни сајам електричне енергије, рударства, гаса и 
нафте, обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности и VII Међународни сајам ‒ паметни и сигурни 
градови. Сви су одржани у исто време под заједничким радним слоганом „СНАГА ПРИРОДЕ”. 

Тим наставника Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“ из Краљева, учествовао је на овој 
манифестацији. Наставници, чланови тима „Освести се, природа те чека” представили су примере добре 
праксе у области заштите животне средине и природних ресурса кроз редовну наставу, ваннаставне 
активности, развој свести код ученика и сарадњу школе са другим институцијама, стеченим током 
мобилности у оквиру Еразмус+ пројекта у Биотехничко-образовном центру у Љубљани. Тема излагања 
била је „Путем образовања до знања о значају еколошког очувања”. 

Тим је чинило шест наставника и то: два члана из подручја рада хемије, неметала и графичарства ‒ Ана 
Цветковић и Биљана Миливојевић и четири члана из подручја рада пољопривреде, производње и прераде 
хране ‒ Ивана Џодан, Наталија Лутовац, Милана Маринковић и Горан Маринковић. Наставници су током 
мобилности провели пет радних дана у Словенији, а управа и колеге партнерске школе „BIC Ljubljana”, 
потрудили су се да представе и омогуће увид у рад школе кроз све облике наставе, као и кроз активности у 
области заштите животне средине. Посетили смо часове, присуствовали делу реализације вежбања и 
практичне наставе, разговарали са колегама и ученицима. Посетили смо и средњу Пољопривредно-
прехрамбену школу „GRM” у Новом Месту, те присуствовали реализацији блок-наставе на смеру Техничар 
за заштиту природе за време кампа на Бохињском језеру. 

Чланови тима, координаторка Ана Цветковић и Ивана Џодан, уз помоћ колегинице Биљане Миливојевић, 
представиле су пројекат на сајму EcoFair 2019. пред ученицима, уваженом гошћом из Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, гђом Парезановић Ристић, присутним посетиоцима, као и пред 
помоћницом директорке школе „Др Ђорђе Радић” и другим колегама и члановима тима. Према утврђеној 
сатници, 3. 10. 2019. у 14.00 часова у Плавој сали Хале 1, представљене су активности током пројекта и 
закључак из наученог кроз Еразмус+ мобилност. Дати су примери добре праксе и предлог активности, које 
се без већих напора и финансијског улагања, могу спровести у нашим школама. 

 Тим „Освести се, природа те чека” 

ДРАГАНА МИДИЋ - ПЕДАГОГ, ПЕСНИК И 
ФИТНЕС ИНСТРУКТОР 

О Драгани Мидић, педагогу основне школе у Београду, као 
песникињи , писали смо у једном од претходних бројева наших 
новина. Сада је представљамо као фитнес инструктора.  

Након завршене Фитнес академије Драгана се поред рада у 
школи, бави послом тренера од пре две године. Каже да јој  у 
осмишљавању тренинга много  помаже знање из методике. Зато 
је сваки њен тренинг другачији, вежбе су увек нове, различите, 
по причи вежбача занимљиве, али не крију ни да су захтевне. 
Драганин став је да тренинг није добар уколико вежбе нису, мало 
теже, баш као и у настави. Уколико садржај није захтеван, неће 
довести до интелектуалног развоја. Постоји још једна повезаност 
између тренинга и педагогије (тачније методике), а то је да сваки 
тренинг има своје организационе делове: загревање (уводни 
део), главни део и истезање (завршни део). 

Креативност коју Драгана свакако има јер је и песник, огледа 
се у самим вежбама, а њена јачина карактера и упорност, од 
великог је значаја јер је прави подстицај за вежбаче да истрају  у 
вежбању.  

Драгана Мидић истиче значај, како психичког тако и физичког развоја сваког појединца а својим радом 
подржава свима познату мисао ''У здравом телу, здрав дух''. 

Јела Станојевић, педагог 

 

 



 
15    БЕЗБЕДНИ КЛИНЦИ 
 

БЕЗБЕДНИ КЛИНЦИ“ И НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ 

„National Geographic“ едукативне радионице за децу на 
Ади Циганлији 

У суботу 31.08.2019. на Ади Циганлији 
реализовано је низ радионица у организацији 
часописа „National Geographic“ Србија. Деца су 
овом приликом могла да се укључе у необичне 
активности које је реализовао и VIP као што су VIP 
– Несебична креативна радионица и VIP-
Дигитални час у оквиру кога је стављен акценат 
на безбедност деце у онлајн окружењу, али и на 
могућности које пружа VIP-ова платформа 
„Безбедни клинци “ која је намењена ,не само 
деци, него и родитељима.  

Овом приликом деци је указано кроз поруке на важна правила којих се треба придржавати, и на то колико 

је важно да свако од нас мисли на своју безбедност на интернету: 

1. Потребан је одређени број година да би имао свој профил. 

2. Профил треба да је безбедан. 

3. Неке поруке, фотографије могу некоме нашкодити. Морамо пазити шта коме шаљемо. 

4. Једном објављена порука или фотографија на интернету остаје тамо записана, иако је касније 

избрисана.  

5. Фотографије шаљемо само особама којима верујемо. 

6. Научи како да одбијаш и блокираш поруке непознатих особа. Ако ти треба помоћ питај 

родитеље или своје наставнике. 

7. Игнориши непознате особе, које хоће да успоставе контакт са тобом. 

8. Не прихватај састанке са непознатим особама, иако су твоји другови са интернета. 

9. О евентуалним састанцима увек обавести родитеље, опрезност се исплати. 

10. Не размењуј праве адресе и бројеве телефона на интернету. Неко то може да злоупотреби. 

11. Не објављуј информације, фотографије о друговима и другарицама. 

12. Не преузимај фотографије и документа од непознатих особа. 

13. Уколико ништа не радиш на интернету, искључи се. 

14. Путем веб камере комуницирај само са особама које познајеш. Чим престанеш да је користиш, 

искључи је. 

15. Ако ти се нешто непријатно дешава на интернету што пре затражи помоћ од особа у које имаш 

поверења. 

16. Погледај са родитељима платформу ,,Безбедни клинци'' и прошири своја знања о безбедности 

на интернету. 

На крају радионице деца су остављала своје поруке вршњацима саветујући их шта треба да раде да би били 

безбеднији на интернету. 

Родитељи су кроз разговор сазнали нешто више о ВИП-овој апликацији ,,Дечја зона'' која им омогућава да 

осигурају безбедност своје деце на интернету. Радионицу је реализовала Ирена Мучибабић, испред 

Педагошког друштва Србије које пружа подршку ВИП-у на платформи ,,Безбедни клинци''. 

 Ирена Мучибабић, педагог  
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ВЕСТ ИЗ ПОДРУЖНИЦЕ СМЕДЕРЕВО 

Регионални центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању у Смедереву, изашао је у сусрет 
иницијативи Подружнице стручних сарадника са 
подручја општине Смедерева да се 25. и 26. јануара 
реализује програм обуке "(Не)видљиво васпитање - 
углед, атмосфера и идентитет школе у функцији 
васпитања ученика", иза које се налази Удружење за 
подршку васпитању и образовању "ОДСТАР" из Шапца. 

Стручни сарадници Центра обезбедили су све 
потребне услове за успешан заједнички рад 
реализаторског тима Удружења, 22 стручна сарадника, 
два наставника гимназије, два наставника предметне 
наставе и један наставник разредне наставе, а похађање 
су подржали директори школа. 

Наравно, успешност реализације ове обуке није могла 
да изостане. Први показатељ је бројчани–средња оцена за 
десет тврдњи из упитника Завод а износи  3.93 
(максимална може да буде 4.00). 

Упечатљивије од ове високе оцене су садржаји писаних порука које су учесници на крају другог дана 
унели у евалуационе инструменте. 

Није мала ствар када прочитате следеће поруке из евалуационе листе Удружења. Цитирамо само две, а 
све остале наћи ћете на страници сајта „ОДСТАР“ удружења. 

"Садржаји који су нам презентовани на семинару су јасни, прецизни и прави су примери за наше проблеме 
и недоумице на које наилазимо, и дају нам конкретне одговоре како да превазиђемо исте у нашој пракси." 

"Реализатори су својом ангажоваћу, искуствима и знањима, допринели да се активности успешно 
реализују и да добијамо повратну информацију. Нови приступ рада са ученицима и наставницима ће се радо 
примењивати у професионалном раду." 

Искрено се надамо контактима у другом полугодишту и примерима добре праксе из школа чији су 
чланови колектива похађали обуку. Тек тада ћемо моћи да сагледамо стварне ефекте заједничког рада и 
вредности садржаја програма. 

Божидар Топаловић, педагог 

ВЕСТИ ИЗ ПОДРУЖНИЦЕ ПЕДАГОГА У НИШУ 

Подружница педагога у Нишу ради активно деценијама у континуитету. 
Подружницу педагога нишавског округа чине сви педагози запослени у школама које припадају 

Школској управи Ниш. Повремено долазе и укључују се у рад и колеге из других округа.    
Састанци се одржавају у просеку једном месечно у просторијама Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању. 
Просечно присуствује 30 чланова, а када се поставе неке интересантне теме, на састаницима буде и преко 

сто присутних.   
Уовој школској години, чланови Подружнице, изабрали су новог председника, Сузану Васић, педагога 

Основне школе „Краљ Петар Први“ у Нишу. Предложeни су и чланови Подружнице нишавског округа за 
избор у Управни одбор, Надозрни одбор и Развојни тим Педагошког друштва Србије.  

На састанку, који је био одржан у октобру 2019. године, након уводне речи и предавања просветног 
саветника Школске управе у Нишу, Душице Младеновић, организована је двочасовна радионица у којој су 
учествовали сви присутни. Предавање се тицало Правилника о вредновању квалитета рада установе као и 
Правилника  о стандардима квалитета рада. Присутни учесници су постављали питања и дискутовали у 
вези са спољашњим вредновањем рада школе, индикаторима којима ће се процењивати квалитет рада 
школа и слично. Састанку Подружнице присуствовао је и одређен број психолога, као и чланови Тимова за 
самовредновање из појединих школа, тако да се процењује да је на том састанку Подружнице било присутно 
негде око сто учесника.  

Председница Подружнице, Сузана Васић известила је чланове Подружнице о активностима на 
Скупштини Педагошког друштва Србије. На Скупштини су бирани и именовани чланови Управног и 
Надзорног одбора, као и чланови Развојног тима Друштва. У Управном одбору Друштва изабрана је 
Александра Петковић, у надзорном одбору Марија Николић и развојном тиму Наташа Игњатовић. На 
свечаној седници, поводом  95  година постојања Друштва, промовисана је и монографија „Оснивање и 
делатност Педагошког друштва Србије“, ауторке Александре Илић Рајковић. Почасни гост на свечаној 
седници Друштва био је професор Никола Поткоњак. 

Чланови Подружнице упознати су да је за новог уредника Педагошких новина изабрана Јела Станојевић.    
Љиљана Савић, стручни сарадник Основне школе „Учитељ Таса", реализовала 
је тематско предавање – Сарадња са родитељима. Предавањем су сагледани елементи законског оквира 

који обавезују педагога на сарадњу са родитељима, улогама педагога у овој области деловања, као и приказ 
литературе новијег датума, која пружа теоријску основу за поменуту тему.
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Подружница педагога нишавског округа урадила 

је истраживање на тему “Употреба савремене 
технологије у настави". Циљ истраживања био је да 
се сагледа учесталост и начин употребе савремене 
технологије у свакодневном школском раду, 
разлози за некоришћење као и тешкоће на које се 
наилази приликом организовања образовног рада, 
који подразумева употребу савремене 
технологије. Испитаници су били наставници и 
ученици. Обухваћен је велики број школа. 
Прелиминарни резултати презентовани су на 
једном од састанака педагога. Очекујемо да ће 
ускоро бити завршене анализе а резултати 
истраживања ће бити презентовани широј јавности. 

Колегиница Александра Петковић приказала је 
извештаје и садржаје у електронском дневнику које 
педагог прати приликом прегледа дневника. 

На једном од састанака Подружнице, покренута је дискусија на тему стручне праксе студената педагогије 
као и захтев да се организује заједнички састанак представника Департмана за педагогију и Подружнице 
педагога како би се прецизирали облици сарадње. 

На фебруарском састанку, у циљу успостављања будуће професионалне сарадње, испред Департмана за 
педагогију, присуствовао је управник Департмана, проф. др Зоран Станковић као и сарадници у настави. 

Након састанка, професор др Зоран Станковић написао је: 
„Поштовани чланови Департмана за педагогију, 
У петак, 28.2.2020. у 12 часова одржан је састанак Подружнице педагога нишавског округа, у 

просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.  У циљу 
успостављања будуће професионалне сарадње, испред Департмана за педагогију, састанку су 
присуствовали управник, проф.др Зоран Станковић и сарадници у настави Марија Ђорђевић и Милица 
Димитријевић. 

У веома пријатној атмосфери, изражено је обострано задовољство због успостављања контакта и будуће 
међусобне сарадње, размене мишљења, подељена досадашња искуства, али и утврђени предлози првих 
обостаних конкретних активности: 

- Од стране Подружнице, прихваћен је предлог да се у наредних месец дана припреми конкретан списак 
заинтересованих установа и педагога, тј. да се формира мрежа педагога и образовних и стручних установа, 
у функцији лакше, брже, ефикасније и продуктивније комуникације и реализације предвиђених ативности 
и задатака; 

- Од стране Департмана за педагогију Филозофског факултета у Нишу, планирана је и понуђена 
организација састанка са управом Филозофског факултета, са циљем остваривања контакта и потписивања 
протокола – меморандума о будућој институционалној сарадњи. 

Такође, са своје стране, Департман за педагогију, изразио је спремност и понудио могућност редовног 
информисања и позивања на присуство и/или активно учешће и у осталим активностима у  организацији 
нашег департмана, као што су: предавања, курсеви, семинари, округли сто, трибине, позив на сарадњу и 
приређивање радова за научни часопис „Годишњак за педагогију“ итд.  

 О осталим детаљима састанка (размении скустава, похвалама, примедбама, сугестијама), чланови 
департмана и посебно предметни наставници и сарадници на предметима из којих се организује и реализује 
педагошка и стручна пракса наших студената, биће подробније информисани на првом наредном радном 
састанку или седници Департмана за педагогију. 

Срдачно, 
Проф. др Зоран Станковић 

 На истом састанку, члановима Подружнице представљена је нова верзија Упитника за испитивање и 
проверу спремности деце за полазак у школу. Идеја Подружнице је да се покрене иницијатива да педагози 
стандардизују свој Упитник за испитивање и проверу спремности деце за полазак у школу. 

Пре овог састанка сакупљени су постојећи упитници које користе педагози у својим школама. 
Направљена је радна група, коју чине: Љиљана Савић, Александра Петковић, Ана Денић, Сузана Васић, 
Светлана Нина Сретеновић и Данијела Ранчић. Радна група је на основу постојећих верзија Упитника за 
испитивање и проверу спремности деце за полазак у школу израдила нову верзију упитника.  

 

Негован Јоцић, педагог 
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 11. МЛАДОСТ И ЗДРАВЉЕ – ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ 
ДОБА 

Област: здравствено васпитање 
Компетенција:  К3 
Трајање: 1 дан 

  

12. УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 
„ЗАШТО ЗЕБРЕ НЕМАЈУ ЧИР“ 
Област: здравствено васпитање 
Компетенција: К4 
Трајање: 1 дан 
 
  

 

 

1. ТЕХНИКЕ  УЧЕЊА 
Област: општа питања наставе 
Компетенција: К2 
Трајање: 1 дан 

  

2. ПРОЦЕЊИВАЊЕ И САМОПРОЦЕЊИВАЊЕ 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Област: општа питања наставе 
Компетенција:  К2 
Трајање: 1 дан 

  

3. ТЕХНИКЕ ПАМЋЕЊА 

Област: општа питања наставе 
Компетенција: К2 
Трајање: 2 дана 

  

4. КАКО УНАПРЕДИТИ ПРОЦЕС САМОЕВАЛУАЦИЈЕ У 
ОБЛАСТИ НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ? 

Област: општа питања наставе 
Компетенција: К2 
Трајање: 1 дан 

  

5. КОМПАС ЗА УЧЕЊЕ 

Област: предшколско образовање и васпитање 
Компетенција: К2 
Трајање: 1 дан 

  

6. ПЛАНИРАЊЕ  И РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ 
ОБРАЗОВНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА/ДЕЦИ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ШКОЛСКОЈ/ 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Област: деца/ученици којима је потребна додатна 
подршка у образовању 
Компетенција: К2 
Трајање: 2 дана 

  

7. РАД СА ДЕЦОМ ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА 
Област: деца/ученици којима је потребна додатна 
подршка у образовању 
Компетенција: К3 
Трајање: 2 дана  

  

8. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ У САРАДЊИ СА 
РОДИТЕЉИМА 
Област: васпитни рад 
Компетенција: К3 
Трајање: 1 дан 

  

 9. ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА ОДЕЉЕЊСКИХ 
СТАРЕШИНА У САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 

Област: васпитни рад 
Компетенција:  К4 
Трајање: 2 дана 

  

10. КОРАК НАПРЕД У САРАДЊИ ОДЕЉЕЊСКОГ 
СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉА 

Област: васпитни рад 
Компетенција: К4 
Трајање: 2 дана 
 

 

ОДОБРЕНИ  ПРОГРАМИ  СТАЛНОГ  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  ЗА  ПЕРИОД ОД   2018/2019. ДО 
2020/2021. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, ЧИЈИ ЈЕ НОСИЛАЦ ПЕДАГОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОГЛЕДАЈТЕ НА https://www.pedagog.rs/programi-strucnog-usavrsavanja/ 

ЧЛАНСТВО У ПДС 
Ако желите да постанете или сте до сада били члан 
Педагошког друштва Србије и желите да и ове године 
обновите чланство, можете то да урадите уплатом 
чланарине за 2020.годину у износу од: 

1800,00 динара за запослене, 

500,00 динара за пензионере, студенте и 
незапослене.  

Чланарину можете платити на састанку Републичке 
секције стручних сарадника, у просторијама 
Педагошког друштва или путем опште уплатнице у 
банци/пошти. Све информације о учлањењу и 
обнови чланства прочитајте на  

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

  

 

   

Издавач: 

Педагошко друштво Србије 
  

Главни уредник: Јела Станојевић 

Редакција: Маја Врачар, Сања Југовић, Ирена  Мучибабић, Тијана 

Ђокић, Ана Милановић, Негован Јоцић, Синиша Милак 

Сарадници:  Наташа Стојановић, Биљана Радосављевић,  

Катарина Бошковић, Бојана Урошевић, Марсела Ескенази 

Милутиновић, Александра Јованкин Алексић, Божидар 

Топаловић 

Технички уредник и прелом: Алекса Еремија 

Лектура: Сања Вукобрат 

Електронско издање; Адреса издавача редакције: Теразије 26, 11000 

Београд  
 CIP - Каталогизација у публикацији 

Народна библиотека Србије, Београд 

37 

ПЕДАГОШКЕ новине: лист Педагошког друштва Србије / главни уредник Јела 

Станојевић. - 2013, бр. 1 (јун)- . - Београд: Педагошко друштво Србије, 2013 -

(Каравуково: Графо АС). - 33 cm Три пута годишње. 

ISSN 2334-8313 = Педагошке новине COBISS.SR-ID 98978828 

https://www.pedagog.rs/programi-strucnog-usavrsavanja/
https://www.pedagog.rs/o-pedagoskom-drustvu-srbije/clanstvo/
https://www.pedagog.rs/o-pedagoskom-drustvu-srbije/clanstvo/

