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У часопису Педагошке новине бр. 5 писали смо о платним 

разредима на основу закључака, који су донети на тада одржаној 

Скупштини Педагошког друштва. И тада смо указивали на значај 

позиције педагога, као и на слојевитост и одговорност посла који 

обављамо у  својим установама. Апеловали смо на стручну и ширу 

јавност да уважи аргументе и не уврсти педагоге у ниже платне 

разреде од наставника. 

 Сматрамо да је сложеност посла, коју обављају  психолози и 

педагози у образовању, сложенији и одговорнији од послова који 

обављају други запослени у директном раду са ученицима. Педагoзи 

и психолози, једини, поред директора установе  су у обавези да имају 

увид у све активности школе, а, пре свега, у начин реализовања 

редовних школских активности, да сарађују континуирано са другим 

институцијама и појединцима и имају одговорност у односу на све 

уписане ученике, све њихове родитеље/ заступнике и све друге 

учеснике школског живота. Једини поред директора имају увид у 

целовит рад установе и свих њених органа и активности и врло 

сложену улогу да све то заједно са директором усаглашавају и граде 

укупну социјалну и радну атмосферу у својој установи.  Такође, и сви 

проблеми, који настану у току рада у установи, решавају се уз учешће  

педагога и психолога. Њихова је обавеза  је   и да препознају развојне 

капацитете у школској заједници и да их на адекватан начин укључе 

у школске планове и активности. 

С обзиром да се и даље чују узнемирујуће вести и информације о 

платним разредима, а да при том не можемо да добијемо званичну и 

проверену информацију, обавештавамо вас да смо се обратили 

министру просвете,  господину Младену Шарчевићу. У писму, које 

смо му доставили, поново указујемо на позицију и значај педагога и 

психолога у школама и затражили смо  састанак на којем бисмо 

добили прецизне и тачне информације по овом питању.  

Писмо је упућено у име чланова Педагошког друштва Србије и 

Друштва психолога Србије. 

 

Положај педагога и платни 
разреди 

Прелиминарни позив и обавештење о одржавању стручног 
скупа у оквиру Сусрета педагога  

 
Скуп ће се одржати 28. и 29. септембра 2018. године на 

Филозофском факултету у Београду 
 

Назив скупа 

„ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И ПРАКСА: У СКЛАДУ  
ИЛИ РАСКОРАКУ?“ 

 
Teме секција: 
 

 Образовна политика између глобалних трендова у 
развоју образовања и специфичности локалног 
образовног контекста 

 Повезаност научноистраживачког рада и образовне 
политике 

 Улога практичара у креирању и спровођењу 
образовне политике 

 Реформа образовања у Србији: полазишта, начин 
креирања, реализација и ефекти актуелних промена 
у образовању 

 

Детаљне информације о скупу, начину пријављивања и 

учешћа биће објављене на сајту Друштва www.pedagog.rs, 

као и путем мејлова. 

 

Позивамо Вас да планирате присуство Скупу у оквиру 

свог стручног усавршавања  

и да узмете активно учешће у раду Скупа достављањем 

радова на теме у оквиру секција (начин писања радова, 

термини за достављање и остале појединости, такође ће 

бити објављене на сајту Друштва). 



 

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 2 

Мр. Снежана Милошевић Јешић je по образовању учитељица и 
педагог. Ради као саветник координатор у Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања, у Центру за развој програма и уџбеника. 
Дугогодишњи је практичар са више објављених књига из образовно-
васпитне области. 

Са Снежаном Милошевић Јешић разговарали смо о обукама 
наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора за 
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, које су током 
априла одржане у школама широм Србије. Обуке су биле тродневне, 
два дана стандардне и један дан онлајн обуке. Сви наставници који 
воде четврти разред, а на јесен узимају прваке, прошли су обуку. 
Обуку за пети разред прошли су наставници техничког, физичког и 
здравственог васпитања и информатика, а планиране су обуке и за 
наставнике српског језика, математике и биологије. 

ПН: Обуке наставника разредне наставе, стручних сарадника и 
директора за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења 
реализоване су у свим Школским управама у Србији.  Шта је циљ Обуке 
наставника за остваривање програма наставе и учења за први и пети 
разред основне школе?  

Програм обуке наставника за први и пети разред основног 
образовања и васпитања објављен је на листи програма од јавног 
интереса. Ради се о новим програмима и циљ обуке је оснаживање 
наставника за остваривање програма наставе и учења оријентисаних 
на процес и исходе учења.  

ПН: Ко су носиоци, аутори и реализатори обуке? 

Носиоци, аутори и реализатори обуке су Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање образовања и 
васпитања. Како би програм обуке одговорио на нове захтеве 
програма и приступ настави и учењу, Завод је ангажовао сараднике са 
факултета, разних института и других институција и установа из 
области образовања и васпитања, наравно, практичаре као 
незаменљиве сараднике на овим пословима како би програм обуке 
одговорио на нове захтеве програма и приступ учењу.  

ПН: Које су биле полазне основе за нове програме наставе и учења? 

Програми наставе и учења за први и пети разред основног 
образовања и васпитања засновани су на општим циљевима и 
исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима 
ученика првог и петог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, 
а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 
Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања 
исхода, који су дефинисани као функционално знање ученика, тако да 
показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, 
обави, захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и 
развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. 
Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода 
води ка достизању стандарда постигнућа ученика и развијању 
компетенција. Полазна основа у развијању програма наставе и учења 
био нам је педагошки приступ, који ученика види као субјекта наставе 
и учења и активног конструктора сопствених знања. Поред тога, 
анализирали смо различите приступе развијању програма у теорији и 
пракси педагогије, као и стање у нашем образовно-васпитном 
систему. 

ПН: У чему се огледа другачији приступ планирању, остваривању и 
праћењу и вредновању наставе и учења у новим програмима? 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и обојена 
контекстом у коме се одвија, јер се одвија кроз динамичну спрегу 
међусобних односа и различитих активности у конкретном 
социјалном и физичком окружењу. Тај јединствени контекст 
конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне 
заједнице, у великој мери одређује процесе планирања, остваривања 
и праћења и вредновања наставе и учења. И ту нема ничег новог, тако 
је и до сада било. Разлика је у томе што то до сада у програмима 
многих наставних предмета није експлицитно писало, а сада пише.  
Дакле, од наставника се очекује да, полазећи од датих предметних 
исхода и садржаја конкретног програма, исти контекстуализује према 
потребама конкретног одељења, имајући у виду карактеристике 
ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, 
техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, 
као и друге ресурсе школе и локалне средине. Он остварује наставу и 
учење која одговара конкретним потребама одељења и континуирано 
прати и вреднује процес наставе и учења, резултате постигнућа 
ученика и себе и свој рад.  

ПН: Које промене подразумева педагошки приступ који се налази у 
основи нових програма у односу на положај ученика и активности 
ученика и наставника?  

Као што сам горе напоменула, ученик је активни субјекат процеса 
учења. Ево да узмемо кроз два термина да објаснимо његов положај. 
Какав је положај ученика ако кажемо да он стиче знања, а какав ако 
кажемо да он развија знања? Разлика је велика. Ако кажемо да ученик 
стиче знања, ми га и даље држимо као некога ко усваја знања. А то 

онда одређује и положај наставника као испоручиоца знања. Али, ако 
кажемо да он развија знања, онда га узимамо као некога ко активно 
учествује у процесу учења, јер је, између осталог, и сам ученик извор 
знања. Тако у учионици има онолико извора знања колико има 
ученика у одељењу, плус наставник, плус уџбеници, плус друга 
литература итд.  

ПН: Како процењујете стање у систему образовања и васпитања у 
односу на програме који су оријентисани на садржаје и ове 
оријентисане на исходе? 

Прво бих напоменула да је веома важно да када говоримо о 
исходима не смемо да не говоримо и о процесу учења. То може бити 
једна велика замка. Наш фокус наставе и учења не сме бити само 
остваривање исхода, већ и процес учења кроз који пролазе ученици 
као активни ко-конструктори знања. Наша брига треба да буде 
истовремено и процес учења како не бисмо упали у замку звану 
„тестоманија“. Онда не бисмо много одмакли од програма 
оријентисаних на садржаје учења, шта више - негативне последице 
могу бити и веће. 

ПН: Које су кључне новине у новој концепцији програма 
оријентисаних на развој функционалних знања? 

Процес наставе и учења оријентисан је на процес и исходе учења, а 
исходи су дефинисани на нивоу промене знања.  Дефинисани су као 
функционално знање ученика, тако да говоре о томе шта ће ученик 
бити у стању да учини, предузме, изведе, обави, захваљујући знањима, 
ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године 
учења конкретног предмета. 

ПН: Како видите улогу наставника – практичара у развијању и 
остваривању програма наставе и учeња? 

Имам потребу да кажем и коју реч управо о онима без којих ништа 
од овога није могуће. А то су учитељи и наставници. Ми можемо да 
искреирамо и најбољи могући програм, али ако не бринемо о 
практичарима и не пружимо им довољно подршке и довољно 
разумевања за различите контексте у којима раде и обављају овај за 
друштво најважнију делатност. Нисам сигурна да и најбољи програм 
може да да очекиване исходе. Зато је наш први посао био пружање 
подршке учитељима будућих првака и наставницима петог разреда за 
остваривање нових програма наставе и учења.  

Драгана Спасојевић, педагог, самостални педагошки саветник 

ЧЛАНСТВО 
Aкo 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 2018.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 испуњавањем следећих података: 

УПЛАТИЛАЦ: име и презиме са пуном адресом 

СВРХА УПЛАТЕ: чланарина за 2018. годину 

ПРИМАЛАЦ: Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд 

ИЗНОС: 1.800,00 или 500,00 динара 

РАЧУН ПРИМАОЦА: 125-456-89 

ПОЗИВ НА БРОЈ:  број чланске карте 

Све информације о учлањењу и обнови чланства прочитајте на 
www.pedagog.rs/o-pedagoskom-drustvu-srbije/clanstvo/ 

НОВИ ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  У ПРВОМ И 
ПЕТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

Снежана Милошевић Јешић  



 

СЕМИНАР / ОКРУГЛИ СТО 3 

Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка 
исходима учења у првом циклусу реализован је 28.4.2018. у ОШ 
„Филип Кљајић-Фића“ за пет школа Општине Чукарица. Поред 
учитеља, присуствовали смо и ми, стручни сарадници. У пријатној 
атмосфери, уз одличне водитеље Драгану Пејчић и искусну, увек радо 
виђену у овој улози, Биљану Радосављевић, време је брзо прошло, 
испуњено новим сазнањима и корисним активностима. Ово је био 
први део обуке који  је обухватао дводневно дружење – 16 сати 
стручног усавршавања, док смо други део (8 сати) остварили кроз 
„домаћи задатак“, израдом пројекта. У оквиру програмске наставе 
направили смо презентацију, применивши стечена знања на 
едукацији. Завршну фазу представљала је израда онлајн теста, након 
чега смо добили повратну информацију о успешности савладаности 
програма обуке. 

Новине се односе на афирмацију програма у контексту, ученика 
који је у центру, а приоритет се даје исходима. Кључне речи ове 
концепције су КОНТЕКСТ – КРЕАТИВНОСТ – СЛОБОДА. То су програми 
које наставници развијају у контексту у којем раде - отворени 
програми који дају само оквир и смернице. Фокус је на исходима, а не 
на садржајима, на активностима ученика/наставника, а не на 
реализацији садржаја, који је средство преко кога се достижу исходи. 
Надамо се да ће овакав концепт позитивно утицати на повећање 
мотивације ученика за учење, јер се са тим проблемом све теже 
боримо. Увођење пројектне наставе, као проблемске или 
истраживачке наставе, која има свој финални продукт, није нам 
потпуно страно, али сада постаје обавезујуће. 

Радујемо се што овај програм унапређује већу међупредметну 
повезаност. Интегративна настава је и до сада, када је реализована у 
оквиру угледних часова, давала одличне резултате и била право 
освежење за ученике. Тематска настава и тематски дани обезбеђују 
неопходну повезаност различитих наставни предмета, које ученици 
углавном доживљавају неспојивим, веома су обећавајући, у 
перспективи и треба их што чешће организовати. 

Наравно, овај концепт захтеваће много веће ангажовање 
наставника у планирању и припремању наставних активности. 
Оперативни задаци биће преформулисани у исходе, а слобода 
планирања намеће низ нових обавеза. Посебан сегмент треба да 
представља вредновање, у коjeм у досадашњој пракси екстерни 
евалуатори запажају низ недостатака, а у оквиру коjeг наставници 
треба да користе поступке који су у функцији даљег учења. 

Програм наставе и учења нам је у оквиру обуке презентован на 
разумљив и разноврстан начин кроз мноштво примера како га 
спровести у пракси и разјашњење многих наших недоумица од стране 
водитеља. Кроз практичне активности – вежбе планирања, 
припремања наставе, израду пројекта - показали смо спремност да 
овај програм заживи у нашим школама. Као и у свим променама до 
сада, улога нас, стручних сарадника, биће од великог значаја за 
његово спровођење. Видим ово као захтеван, али занимљив задатак и 
очекујем да ћемо његовим остваривањем доћи до конкретних 
позитивних резултата. 

 
 

Округли сто на тему „Примена  нових метода учења“ одржан је 22. 
маја 2018. године,  у  Дечјем културном центру Београд, у оквиру 
Секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије и 
пројекта мобилности „Подршка професионалном развоју 
предшколских педагога“, који се реализује од јула 2017. године до јула 
2018. године у сарадњи Педагошког друштва Србије и IFOM (Institute 
for Training, Employability and Mobile learning) из Болоње.  

У уводном обраћању Наташа Стојановић, председница Педагошког 
друштва Србије и модератор округлог стола Анита Ерић, педагог ПУ 
„Нада Наумовић“ из  Крагујевца, истакле су значај активности 
реализованих у оквиру пројекта за чланове Педагошког друштва 
Србије и важност примене различитих метода учења.  

 Након уводних обраћања учесници су имали прилике да чују 
излагање директорке Центра за стручно усавршавање из Крагујевца 
Зорице Николић, на тему „Улога мреже регионалних центара за 

стручно усавршавање у подршци професионалном развоју запослених 
у предшколским установама“, која је представила рад дванаест 
регионалних центара и нагласила да сваки центар у свом саставу има 
Научни клуб који има за циљ промоцију науке и отворен је за сву децу.  

 Професор струковних студија Високе школе струковних студија за 
васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум  др Исидора Кораћ,  
кроз истраживање на тему „Критичка рефлексија практичара: 
саморефлексија и/или групна рефлексија“ истакла је важност 
сагледавања праксе из различитих перспектива, улогу иницијалног 
образовања у развијању васпитача као рефлексивних практичара и 
улогу директора у подршци професионалном развоју.  

Јелена Паић, педагог ПУ Раковица, из Београда, представила је  
вишегодишње истраживање кроз тему „Анализа видео материјала као 
основа за развијање рефлексивности васпитача и педагога“ и истакла 
предности и недостатке са којима се сусретала током процеса 
истраживања.  

Сузана Симеуновић, директорка ПУ „Моје детињство“ из Чачка, 
представила је учесницима пројекат мобилности кроз рад 
„Могућности за професионални развој – приказ искуства стеченог у 
размени са колегама у Фиренци“. У  оквиру пројекта реализована је 
посета Институту у Фиренци „Иноћенти“ и вртићима где су се 
учесници упознали са тосканским приступом деци раног узраста. 
Представљен је концепт 5 кључних тачака: управљање променом од 
појединца ка заједници; простор института, простор за породицу; 
професионални развој и праћење нивоа квалитета. 

 Душица Чолаковић, педагог, ПУ „11. април“, Нови Београд је 
представила пројекат Педагошког друштва Србије „Подршка 
професионалном развоју предшколских педагога“, кроз презентацију 
на тему „Примена метода неформалног учења у стручном 
усавршавању и професионалном развоју запослених“. Представила је 
искуства Пројектног тима са курса у Италији, примере примене 
стечених знања у пракси и указала на могућности које пружа примена 
метода и техника неформалног учења у професионалном развоју.  

Учесници округлог стола су били запослени из предшколских 
установа, основних и средњих школа, факултета и културно-
образовних институција и кроз различите презентације упознали су 
се са новим могућностима за професионални развој  и различитим 
методама и техникама,  које се могу користити у формалном, 
информалном и неформалном контексту. Запажања присутних  
колега су да је ово драгоцено искуство за преиспитивање сопствене 
праксе, упознавање различитих метода и техника учења и  боље 
разумевање избора одређених метода и техника у различитим 
ситуацијама целоживотног учења. Разматране су  разноврсне 
перспективе и примери различитих искуства у стручном 
усавршавању, као  и начини оснаживања за препознавање потреба и 
покретање промена у свом раду. Истакнута је важност препознавања 
доминантног стила учења (аудитивни, визуелни, кинестетички) и 
прилагођавања начина подучавања и презентовања садржаја 
различитим стиловима учења.  

У завршном делу учесници округлог стола су нагласили да 
стручно усавршавање треба да се планира и остварује на основу 
потреба, а не само понуда. Такође, током дискусије отворено је 
неколико важних питања која заслужују посебну пажњу: Како мерити 
ефекте стручног усавршавања? Како померити фокус од питања шта 
радим на питање зашто нешто радим? Како обезбедити континуитет 
у професионалном развоју? Како управљати променама и развијати 
нашу праксу?  

Верујемо да ће заједничко промишљање и трагање за одговорима 
на ова питања покренути и многа друга питања и истраживања, чији 
ће резултати бити ослонац у грађењу квалитетне заједнице 
практичара која непрестано учи и развија се.  

УТИСЦИ СА СЕМИНАРА: ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Жељана Позојевић Корин, педагог  

ПРИМЕНА НОВИХ МЕТОДА УЧЕЊА  

Славица Илић, педагог  



 

 

ИЗАЗОВИ УЧЕЊА – ЕРАЗМУС + 4 

„Културна традиција у савременом добу“  је пројекат који се 
спроводи у Основној школи "Свети Сава" у Пожаревцу током школске 
2017/18. године. Циљеви пројекта јесу истраживање улоге 
националних култура и традиција у свету који је мултикултуралан, 
динамичан, дигитализован и који се стално мења, као и проучавање 
нових метода учења и подучавања.  

Пројекат је подржан од стране програма Европске комисије за 
образовање  – „Еразмус +“ и Фондације „Темпус“. Обухватио је одлазак 
на мобилност наставног и ненаставног особља - чланова Пројектног 
Тима, у једну од земаља Европе - Италију, Румунију и Ирску како би се 
путем обука и на примерима других школа упознали са новим 
методама подучавања и примерима добре праксе неговања културе и 
традиције у добу у коме живимо.  

На тај начин сам, као школски педагог (и члан пројектног Тима),  
боравила  у Соверату, на самом југу Италије од 15.- 22.04. 2018. године. 
Похађала сам курс за наставнике под називом  „Videomaking@School, 
OUTDOOR LEARNING - Teachers and staff team building - working 
together and build cooperation “. 

 Циљеви овог тренинга, били су: 

 истраживање нових образовних могућности 

 развијање нових трансверзалних компетенција применом нових 
метода учења 

  сарадња са другим наставницима и учење из искустава других 

 креирање нових интерактивних и иновативних планове лекција 
који ће се користити у учионици 

 развијање комуникацијске компетенције на енглеском, али и на 
италијанском језику 

 стицање знања о томе како направити видео записе и видео-
лекције и мењање парадигме у образовању 

Курс  је организован  од стране италијанског организатора  
Associazione Culturale Jump – Gioventù in riSalto, у Соверату. На курсу се 
окупило  укупно 7 полазника из 5 европских држава, поред Србије, 
били су ту представници : Шпаније, Шведске, Немачке и Хрватске. Сви 
учесници тренинга , осим мене, били су наставници у основним и 
средњим школама. Међу учесницима, било је наставника разредне 
наставе, предметне наставе, из основних, средњих и струковних 
школа, наставника који предају искључиво деци с потешкоћама у 
развоју. Различити профили наставника и школа били су извор 
огромног знања и искуства које смо несебично делили једни с 
другима и из којих смо сви нешто научили.  

Курс се одвијао у приморском градићу на самом југу Италије, у 
Соварату, у коме туризам цвета само у летњим месецима – током 
јесени, зиме и пролећа градић је полупразан, много ресторана је 
затворено, као и кафића и радњи. Пуно смо научили о култури 
Италије, посебно јужне Италије, која још увек зависи од локалних, 
малих рибара и произвођача воћа и поврћа,  који су врло усмерени на 
породицу. Интеркултурална размена није се завршавала само 
упознавањем специфичности Италије, учесници су током целог 
трајања  курса делили посебности својих култура,  размењивали 
културолошке идеале и разлике, али и покушавали да пронађу 
сличности које их повезују. 

Сам курс састојао се од две главне компоненте – предавања, 
разговора и размене искустава о изради видеа и радионица на изради 
видео материјала за коришћење у настави. Велики број активности 
одвијао се ван затвореног простора (outdoor learning), што је дало 
посебну драж нашем учењу у Соверату. 

На првој радионици  бавили смо се поређењем наших школа, 
националних образовних циљева, али и властитих циљева које 
желимо постићи како овим курсом, тако и даљим професионалним 
усавршавањем.  

Радионица Media Education, односила се на методе снимања видеа 
који се могу користити у предметима и у школама из којих учесници 
долазе. Курс је кроз радионице обучио учеснике у томе , како снимити 
добар видео: учесници, подељени у мале тимове, прво су морали да 
дефинишу шта желе показати видеом – тему видеа а затим да одреде  
поруку видеа и промену коју желе њим да постигну. То су свакако две 
најбитније  информације. Надаље, било је битно одредити узраст 
ученика, који ће гледати видео, како не би био превише компликован 
или преједноставан. Потом су учесници писали сценарио за видео, 
делили га у сцене, одређивали положај камере за сваки део сцене, 

одређивали детаље попут светла, простора, покрета. Тек онда је 
започело снимање. Најтежи и најдужи део процеса – монтирање видеа 
у двоминутни видео, с насловима, уводном и завршном шпицом, 
музиком.  Иако су учесници своје кратке филмове радили први пут, 
сви су награђени симболичним Оскаром за труд и рад , као и за 
демонстрирање шта су све научили током курса. 

На крају радног дела недеље организатор је у програм укључио 
излет у предивно и сликовито село Бадолато, које је смештено на 
самом врху брда. Улице су уске и стрме и подсећају на улице 
приморских градића. Повремено су толико уске да се кроз њих морате 
провлачити  бочно. 

На крају курса  учесници су разговарали о могућим сарадњама 
школа и њихових ученика у будућности. Као доказ о похађању курса, 
учесници су добили сертификат организатора, као и Europass Mobility 
document, који описује компетенције које смо унапредили овим 
курсом. Вратила сам се из Соверата са новим идејама и начинима 
активирања ученика које ћу примењивати у свом раду, али и 
поделити са наставницима и стручним сарадницима у оквиру наших 
секција.  

И за крај, одговор на питање: Зашто учествовати у Еразмус + 
пројектима?  

Уз вредна професионална знања, која се стичу оваквим обукама, не 
можемо занемарити културолошки аспект оваквих тренинга и 
путовања – када бисмо иначе седели и ручали са особама из Немачке, 
Шведске, Италије, Шпаније и Хрватске? Једини начин да постанемо 
грађани глобалног света, који прихватају друге и другачије, јесте 
комуницирати с другим нацијама, учити друге језике, учити о 
страним културама, начинима живота. Као педагогу, овај аспект увек 
је био приоритет у раду. У Соверату смо се окупили са различитим 
животним и професионалним искуствима, али са заједничком жељом 
да и даље учимо и растемо, као учитељи, али и као особе. За 
наставнике, целоживотно учење је заиста начин живота. 

Светлана Спасић, педагог, педагошки саветник  

*Grazie e a presto Soverato!  
* Хвала и ускоро се видимо Соверато! 

ИЗАЗОВИ УЧЕЊА – ЕРАЗМУС + 

– ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ „КУЛТУРНА ТРАДИЦИЈА У 
САВРЕМЕНОМ ДОБУ“ 
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Европски дневник? 

У потрази за интересантним садржајима , који би ми послужили да 
осмислим радионице за часове одељењског старешине, сетих се 
публикације на српском језику под називом Европски дневник.  

На почетку школске године ученици првог разреда средње школе, 
у којој ја радим, добијају по један примерак публикације. Међутим, ова 
публикација је доступна и свим заинтересованим ученицима и 
наставницима и то на сајту Европског дневника где га могу преузети 
у сваком тренутку или једноставно прелистати и добити идеју за неку 
нову активност или евентуално учешће на неком наградном 
конкурсу.  

Овај интересантни приручник се већ осам година објављује у 
Србији, а осмишљен је као информативни водич за ученике средњих 
школа и помоћно наставно средство за наставнике. Покрива 
најразличитије теме од настанка ЕУ и њених институција, преко 
екологије, људских и мањинских права, заједничког тржишта и 
валуте ЕУ, до могућности за наставак образовања у некој од земаља 
чланица ЕУ. Посебан део посвећен је односу Србије и ЕУ.  

Финансирала га је Делегација Европске уније у Републици Србији, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и Министарство за европске интеграције Републике Србије 
подржали су пројекат и учествовали у припреми овог дневника. 

Овогодишњи конкурс Европског дневника 

У школској 2017/2018. години Европски дневник је имао за циљ 
промоцију наградног конкурса за ученичке радове. Конкурс је био 
отворен за све ученике средњих школа,  који су желели да пошаљу 
своје радове на тему односа Србије и ЕУ или на неку од тема које су 
покривене Европским дневником (активно грађанство, здрав живот, 
превенција насиља, паметно учење, одржива економија, зелене теме и 
повезивање култура) и то у следећим категоријама: литерарни 
радови, ликовни радови, новинарски жанрови, фото- репортаже или 
фото-радови, видео форме и мултимедијалне форме. Радови су могли 
бити индивидуални или групни, у зависности од изабране категорије. 
Без обзира на врсту рада, поред ученика или ученице, радови су 
морали бити и дело ментора/менторке који мора бити запослен/а у 
истој средњој школи. Рок за достављање радова био је март 2018. до 
поноћи, а награда за ауторе најбољих радова била је прилика да у мају 
2018. године крену на седмодневно путовање у једну или више 
земаља Европске уније. 

Педагог/педагошкиња као ментор 

Позив за пријаву на конкурс сам одмах, путем Facebook стране 
школе,  проследила свим ученицима и колегама. Није било 
заинтересованих. 

На моје огромно изненађење, у фусноти конкурса је писало да 
ментор/ка може бити професор/ка, педагог/шкиња или психолог/
шкиња и ето идеје! Напокон наиђох на дивну прилику да се опробам и 
ја као менторка у такмичарским водама! 

Први корак је био оформити тим. Познајући интересовања мојих 
ученика, саставила сам тим од три ученика који су делили са мном 
љубав према фотографији – Теодора, Филип и Анђела. Њиховим 
избором, било је јасно да је и категорија изабрана.  

Други корак је био избор теме. С обзиром на то да је 2018. Година 
европског културног наслеђа, одлучили смо се да наш фото рад 
одговара специјалној теми за 2018. годину: Где прошлост сусреће 
будућност – 2018. година европског културног наслеђа. 

У наредним корацима смо се играли, дружили и уживали. 
Набрајали смо идеје и бирали најинтересантније, правили смо скице, 
фотографисали оно око чега смо се сложили и на крају добили 
фотографију на коју смо изузетно поносни.   

Назвали смо је „Где ја стадох, ти продужи“ - Тамо где прошлост 
сусреће будућност, налази се мост чију изградњу су започеле мудре 
генерације са визијом заједништва и сарадње. На градњи овог моста и 
даље раде и радиће неке нове генерације које имају задатак да своје 
наслеђе очувају и допринесу његовом развоју. 

На конкурс је пристигло 369 радова који су испунили све 
пропозиције предвиђене конкурсом. Радове је оценио стручни жири, 
састављен од експерата из области новинарства, глуме, режије, 
сликарства, омладинске политике и сродних области. Укупно је 
награђено 20 ментора и 48 ученика. 

Награђени смо и ми!  Наш  рад  је  један  од  четири награђена рада у  
категорији  фото - репортаже или фото-радови, а наша школа – 
Медицинска школа у Пожаревцу је постала званичан партнер. 

Након стишавања еуфорије због успеха који смо постигли, на ред 
су дошли озбиљни договори око путовања, као и пријем награде и 
диплома.   

Дан Европе 9. мај је обележен церемонијом доделе диплома 
награђенима у Београду у ЕУ инфо центру. Амбасадор и шеф 
Делегације Европске уније у Републици Србији Њ. Е. Сем Фарици 
разговарао је са средњошколцима и средњошколкама о важним 
питањима за младе који се тичу ЕУ. Медији су све испратили. 

На наградно путовање се кренуло аутобусом 10. маја са следећом 
рутом: Будимпешта - Праг - Беч.  

Сви трошкови путовања, храна,  улазнице  за различите музеје, 
институције и осигурање , су били покривени. На ученицима и 
менторима је било само да понесу добро расположење и уживају у 
заслуженом путовању.  

Организациони тим путовања су чиниле четири особе, по две 
особе представнице Делегације Европске уније у Републици Србији и 
два представника туристичке агенције Миросс. У име пројекта 
„Доживи ЕУ“, са награђенима су путовале координаторке пројекта 
Милица Шкиљевић и асистенткиња Јована Божичковић. Са 
награђенима је на путовање, такође, кренула  и екипа Радио 
Телевизије Србије са циљем  да испрате на путовању  сва дешавања и 
касније све представе кроз различите медијске прилоге. 

Наградно путовање започело је посетом Будимпешти. Награђени 
су имали прилику да се у овом граду упознају са различитим 
садржајима и разговарају са утицајним људима, обишли су Трг хероја, 
Рибарски бастион, уживали  у културном наслеђу Будима и Пеште, 
крстарили Дунавом и уживали у језеру Балатон,, разговарали са 
Балинтом из United for Intercultural Action о начинима на који се ова 
европска мрежа бори против дискриминације и промовише 
инклузивно друштво, упознали се са Regional Environmental Center - 
међународном организацијом која се залаже за унапређење квалитета 
животне средине и упознавали се међусобно. 

Након Будимпеште, екипа се упутила у Праг. У Прагу су се играли 
различитих игрица у Torch Virtual Reality and Escape Room Thrill Park 
Prague, посетили су Национални технички музеј који је посвећен 
очувању наслеђа и историјског развоја технологије - саобраћај, 
фотографија и хемија,  шетали су Карловим мостом,  слушали Prague 
Film Orchestra који свира музику из популарних филмова у Kino 
Lucerna. 

За крај путовања остала је аустријска престоница – Беч. 
Прошетали су кроз лавиринт на изложби Sharing Heritage: Labyrinths in 
Europe; на Аустријској националној телевизији (ORF) испробавали су 
различите ефекте у плавој соби,  посетили су SchloßSchönbrunn; 
Историјски музеј,  Природњачки музеј и на крају Chocolate Museum 
Vienna у којем су ученици имали  прилику да праве сопствену 
чоколаду са различитим састојцима. 

Наше наградно путовање је завршено доласком у  Србију 17. маја. 

Учешће на конкурсу, као и само путовање, су  били  прилика да се 
ученици, али и ми, одрасли, опробамо у нечем новом, да се дружимо, 
путујемо, научимо  интересантне чињенице о културама других 
народа, о вредностима које красе Европску унију и начинима да 
нешто од наученог применимо у пракси у нашој земљи. 

Мој тим је сада нешто више од тога, а ја – ја верујем да  педагог/
педагошкиња или психолог/психолошкиња могу позитивно увек да 
изненаде. Само нам треба дати прилику.  

Јелена Ђуровић, педагог, педагошки саветник  

ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК И ПУТОВАЊЕ ПО ЕВРОПИ КАО 
НАГРАДА  

https://www.facebook.com/LabyrinthsinEuropeVienna/?fref=mentions
https://www.facebook.com/LabyrinthsinEuropeVienna/?fref=mentions
https://www.facebook.com/schloss.schoenbrunn/?fref=mentions
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Како се друштво, техника и технологија мењају брже него што 
можемо замислити, постављање се питање да ли се овако брзо мењају 
и образовање и васпитање. На први поглед  многи ће рећи да у овим 
процесима последњих деценија не постоје видљиве промене или ће 
примат имати образовање у односу на васпитање. Са друге стране 
често можемо да чујемо да се у стручној јавности расправља о томе 
како се у школи све више бавимо васпитањем деце, а истовремено су 
све израженији различити проблеми у понашању и школској 
дисциплини. Ма колико промене биле за појединца мање или више 
видљиве,  анализом ова два неодвојива процеса  и те како се могу 
уочити квалитетне промене и у образовању и у васпитању. 
Задржаћемо се на васпитању свесни чињенице да наш систем у 
великој мери подржава реституцију, односно ресторативну 
дисциплину. 

Реч реституција је латинског порекла (лат.restitutio) и често се као 
термин користи у многим наукама и научним дисциплинама, а реч у 
преводу значи враћање нечега у претходно стање, обнова, надокнада, 
а овај термин у потпуности би био прихватљив и у биологији, јер реч 
регенерација има реститутивни облик Када је реч о ресторативној 
дисциплини (restore, енг.= излечити, надокнадити, поправити, поново 
успоставити) , која је настала појавом реституције, увиђа се да у овом 
процесу васпитање деце  подразумева реализацију поступака, који 
воде поправљању учињене штете кроз креативно успостављање 
самодисциплине, како би се одржао хуман приступ васпитању деце. 
Ресторативна дисциплина комбинује казну (којој се прибегава тамо 
где је неопходно) са учењем деце да ће кршења унапред договорених 
правила имати одговарајуће последице. Овакав приступ подстиче 
развој личне одговорности и могућност “регенерисања” нанесеног 
бола или учињене штете уз сагласност обе стране, оне коју је штету 
нанео као и оне коју је штету претрпео. Континуирана примена 
реституције временом постаје начин реаговања, како у мањој ,тако и у 
већој вршњачкој групи. 

Оваква дисциплина подразумева учење деце да живе по 
одређеним правилима, која су у складу са узрастом, али им и помаже 
да усвајају норме понашања групе којој припадају, развијајући 
социјалне вештине које су неопходане сваком појединцу у односима 
са другим вршњацима и људима око себе.  

Ресторативна дисциплина је саставни део много ширег појма 
ресторативне правде , која је седамдесетих година двадесетог века 
почела да се развија кроз различите пројекте, програме, кампање, 
документе, а касније и кроз теоријске основе. Ресторативна правда 
као концепт настао је као одговор друштва где тежиште није на 
самом кажњавању и одмазди него на накнади штете или умањивању 
штетних ефеката, који су проузроковани неадекватним понашањем 
одраслих,  где постоји и кривична одговорност као и поправљању 
нарушених односа, који су видљиви у реакцијама одраслих. Тако 
савремено кривично правни систем на глобалном нивоу претрпео је 
значајне промене увођењем ресторативне правде као процеса који 
води ''рестаурацији'' онога што је оштећено. Ресторативна правда као 
процес регулисан је данас бројним документима, како унутар 
појединих држава, тако и на нивоу општеприхваћених  међународних 
докумената где се из дана у дан постављају све виши стандарди у 
практичној примени. 

Анализирајући доступну литературу, али и податке, који се могу 
наћи на интернету,можемо се сусрести са разним модалитетима 
реституције на ширем плану као што су на пример: породичне 
расправе, друштвене расправе, посредовање између државе и 
појединца или групе, посредовање између жртве и починиоца, 
мировни споразуми и уговори, рад у корист жртве или локалне 
заједнице, подршка жртвама насиља, криминалитета и сл. Анализом 
ових модела, увиђа се и огроман значај медијације као процеса 
посредовања, који води стране у сукобу ка задовољењу ресторативне 
правде. 

Ресторативна правда, а самим тим и ресторативна дисциплина, 
данас налази на све већу примену у решавању конфликата на радном 
месту, у животу, у случајевима кршења људских права, кроз 
превентивне програме, али и у школи. Значајно је истаћи да 
репресивне мере, које на пример једна држава примењује, не утичу на 
смањење неприхватљивог понашања одраслих без ресторативне 
правде, будући да репресивне мере врше супресију неког понашања, 
али не и подстицање просоцијалног и пожељног. Ресторативна правда 
појам, који се најчешће користи у правосуђу, а реституција као 
ресторативна дисциплина су највише заступљени као термини и 
процеси у васпитању, како у породици, тако и у школи. 

Када је реч о реституцији у васпитном процесу, она подразумева 
трагање за решењима која ће бити прихваћена за све актере 
проблемске ситуације. Исто као и људи, мала деца у складу са 

развојним карактеристикама узраста  могу да схвате када су  
погрешила и да разумеју проблемску ситуацију. У традиционалном 
васпитању доминирала је кривица и критика, које природно 
изазивају одбрамбени механизам, а не ретко и одбрамбено понашање, 
које може бити неприхватљиво, импулсивно, агресивно, док 
савременим васпитањем кроз реституцију ствара се могућност за 
надокнаду учињене штете што води одговорнијем понашању особе 
која је штету начинила. Као што смо већ навели, репресивне мере, у 
које спада и кажњавање, делују тако што сузбијају понашање које се 
кажњава. Новија истраживања, која се односе на примену казни у 
школском контексту, углавном, потврђују негативне ефекте 
кажњавања који се огледају у томе да казна изазива бес и жељу за 
осветом и да је више последица коришћења позиције моћи која 
нарушава однос наставника и ученика. У случају дисциплиновања 
путем кажњавања одрасли у великој мери управља понашањем 
детета без довољно  могућности да дете развије саморегулацију 
властитог понашања. Уопштено говорећи, казна доприноси да се 
дечје понашање краткотрајно промени. Деца се, плашећи се казне, 
понашају “пожељно” ако су под непосредним надзором. Међутим, у 
одсуству одрасле особе, она ће се понашати непожељно, уколико не 
схватају суштинску штету које такво понашање носи за њих саме и 
друге особе које повређују.  Такође, није свако позитивно подстицање 
корисно и успешно, јер је употреба похвале у циљу модификавије 
понашања ученика, такође , покушај њиховог условљавања и 
контроле. 

 Уколико желимо да код деце развијемо одговорност за сопствено 
понашање и могућност самокорекције, неопходно је да поред 
разумевања зашто је неко понашање неадекватно деци омогућимо 
већи степен слободе и самосталности у исправљању учињене 
„грешке“. Када је реч о проблемима у понашању, посебно насилном 
понашању ресторативна дисциплина омогућује деци да пронађу 
конструктивно решење  у поправљању учињене грешке или штете 
коју су нанели вршњаку или одраслој особи. Реституција не ставља 
фокус на само негативно понашање ,већ на утицај тог понашања на 
дете над којим је учињено на пример насиље. У складу са тим циљеви 
ресторативне дисциплине у васпитању су : да се разуме последица 
насилног чина  и да се покаже емпатија и за онога ко је вршио насиље 
и за онога ко је трпео насиље; да се подстакне одговорност и 
поузданост страна у конфликту њиховом међусобном сарадњом; да се 
особа која је чинила насиље укључи у вршњачку групу  као њен 
пуноправни члан.  

 Осим казне, која је јасно дефинисана у школском систему, децу је 
неопходно научити вредностима које су у основи правила понашања 
и казну, стога треба да прати и посебно направљен план активности 
за дете, који који укључује оне који су трпели насиље, родитеље, 
стручњаке из школе и релеватних институција. У оквиру васпитног 
плана можемо применити и реституцију уз поштовање њених 
корака:обавити разговор са дететом, које је направило проблем, 
подсећајући га на донета правила; применити правила реституције, тј. 
питати дете како намерава да поправи грешку; када дете које је 
направило грешку дође до идеје о томе како да је поправи, наставник, 
односно, стручни сарадник у улози медијатора разговара са дететом 
коме је начињена штета о решењима за постојећи проблем. Важно је 
нагласити да одрасли имају корективну улогу, водећи рачуна да 
реституција има праву вредност, а не површну и формалну. Одрасли 
може да помогне детету да смисли прави начин реституције у случају 
да дете има потешкоћа да самостално дође до њега. Наставник, 
односно, стручни сарадник у улози медијатора никако не сме бити 
арбитар, већ неутрална страна која посредује између ученика, 
подстиче и усмерава да они заједно дођу до прихватљивог предлога и 
решења. У пракси постоји опасност да оно што се примењује као 
реституција и није реституција, јер је као и казна фокусирано на 
последицу коју појединац има за своје понашање. За разлику од пуког 
одређивања и изрицања последица, реституција подразумева 
креативан чин за поправљање учињеног који подстиче способност 
решавања проблема. Начин на који се изврши реституција у одређеној 
ситуацији може чак постати модел за целу област сличног понашања. 

Уколико се реституција не реализује, мада је постигнут договор о 
њој мора се применити нека од санкција, дефинисаних мерама у 
оквиру школског система, јер реакција на неприхватљиво понашање 
никако не сме да изостане. 

Сви ми који се бавимо васпитањем, како у својим породицама, тако 
и у системским околностима, треба да знамо да је потребно пуно 
стрпљења и времена да би дисциплиновање деце довело до тога да 
деца могу да предвиде последице свог понашања и да могу да на 
време контролишу. Дисциплина је дугорочан процес, али и начин 
увежбавања и развијања способности појединца да управља својим 
понашањем.  

РЕСТИТУЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ВАСПИТАЊА 

Миља Кривокућа, психолог, педагошки саветник  

Ирена Мучибабић, педагог, педагошки саветник  
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Данас је потребно више него икада подвући јасну границу између 
знања и информација. Важно је нагласити да информационе 
технологије не могу да потисну систематично стицање знања. 

У Галерији РТС-а одржан је разговор о књизи ,,Бура информација”, 
у организацији Центра за промоцију науке. О књизи су говорили: 
Зоран Станојевић, новинар РТС-а, Марија Новаковић, преводилац 
књиге, Филип Банковић, извршни директор за технику у компанији 
Телеком Србија, др Машан Богдановски, професор на Филозофском 
факултету у Београду и Иван Умељић, уредник издања Центра за 
промоцију науке. 

 Прво издање књиге  ,,Бура информација: Зашто лајкујемо?”, чији су 
аутори Винсент Хендрикс и Пеле Хансен изашло је у фебруару 2014. 
године, а од тада се књига и порука коју носи раширила читавим 
дигиталним светом, па је друго знатно измењено и допуњено издања 
објављено 2016. године. Центар за промоцију науке објавио је 2017. 
године друго издање, које је са енглеског превела Марија Новаковић, 
асистент са Факултета организационих наука.  

 Истакнуто је да морамо да разумемо шта и зашто ,,лајкујемо” и 
тиме темељно објаснимо и индивидуално и групно понашање на 
друштвеној мрежи. 

 Књига ,,Бура информација” пружа специфичан увид у то како 
свакодневне активности у комбинацији с јавним информацијама могу 
да манипулишу нашим поступцима, мишљењима или избором. 
Разматрано је питање информације наспрам знања. Знање имплицира 
информације, али информације нужно не имплицирају знање. Знање 
је супротно од прекопираних информација до којих се лако долази. 
Знање није нешто што се гомила; оно се стиче.  С друге стране, с 
информацијама је другачија ситуација: до њих се долази лако, брзо и 
јефтино. Данас је потребно више него икада подвући јасну границу 
између знања и информација, јер се и једно и друго тиче нашег 
одлучивања и наших поступака.  

 Информационе технологије нам могу помоћи на путу ка истини. 
Међутим, информације се могу употребити и за манипулацију 
људима, мишљењима и тржиштима, чиме се стварају такозвани 
мехури у науци и друштву. О мехури мишљења говорио је професор 
др Машан Богдановски и нагласио да није довољно да будете 
критички интелектуалац, већ је нужно да умете да препознате лажну 
вест. 

 Истакнуто је да је неопходно опште образовање и развијена 
креативност да бисмо се лакше сналазили у бури информација. Филип 
Банковић је нагласио да је данас нужно развијати код деце 
креативност, опште вредности и отворен ум, упркос развоју 
технологије. 

 Разматрано је и питање сајбер насиља, које највише погађа 
тинејџере, о чему говоре аутори књиге. Аманда Тод је била 
петнаестогодишњакиња када је себи одузела живот 2012. године. Она 
је била жртва масовног и дуготрајног малтретирања на друштвеним 
мрежама. Најчешће жртве хајки на друштвеним мрежама су, управо, 
тинејџери. Када сајбер малтретирање траје неко време, жртве 
испољавају разне симптоме – попут стреса, депресије, напада панике. 
Случај Аманде Тод покреће важна питања: зашто нико није реаговао 
на сајбер насиље и ко је одговаран да реагује у таквим ситуацијама? 

 Било је речи о заштити личних података и приватности. Пре свега, 
треба рећи да је приватност у онлајн свету угрожена, али се поставља 
питање да ли су корисници свесно прихватили ризик губитка 
приватности. Без обзира на то, нарушавање туђе приватности, као и 
ширење нетачних информација представља озбиљан прекршај који се 
санкционише.  

 Књига покреће и низ других питања, као на пример: питање 
контроле у онлајн свету и функционисање демократије, као и питања 
вештачке интелигенције и развоја мишљења у будућности. Како ће 
информационе технологије у будућности утицати на обликовање 
човека – остаје да видимо. 

    

       

Како би скренули пажњу јавности на озбиљан и свеприсутнији 
социјални проблем у нашој земљи, ученици и професори Техничке 
школе „Уб“ организовали су представу посвећену теми насиља над 
женама у породици. Представа је одиграна крајем јануара ове године, 
пред пуном салом Установе за културу Уб. 

Представа је носила симболичан назив „Насиље које се дешава у 
тишини“, а за њен текст су  биле задужене професорке српског језика 
Сања Лалић и Јасмина Ашковић, као и педагог школе Синиша Милак. 
На сцени је публика имала прилику да види манифесте различитих 
облика насиља у породици (било вербалног, емотивног или оног 
физичког), као и сву немоћ и тугу са којом се жртве ових облика 
насиља свакодневно суочавају. У представи је играло укупно петнаест 
ученика школе док је иза сцене техничку помоћ пружило још тачно 
десет ученика (приликом пуштања музике и размештања поставки на 
сцени). У самој представи, публика је имала прилику да испрати 
животе четири главна женска лика, све четири различите доби, које 
нажалост повезује исти проблем – све су жртве насиља у породици, 
било да трпе насиље од стране свог момка, супруга или сина. Такође, у 
представи је приказана и драматизација Андрићеве приповетке 
„Злостављање“ из 1946. године, која описује брак између двоје 
супружника и жељу жене да напусти свог мужа због претрпљеног 
емотивног насиља.  

Оно што је у огромној мери допринео успешности саме представе 
приликом њеног извођења, поред одличних проба и озбиљног рада са 
ученицима од стране професорки Лалић и Ашковић, била је и жеља 
самих ученика да на што уверљивији начин пренесу текст и приближе 
нам ову тему. Иако и сами недовољно упознати са овом 
проблематиком, дали су свој максимум и издвојили своје време не би 
ли своје другаре из школе, професоре, родитеље и суграђане, који су 
одгледали представу, упознали са овим проблемом. На крају 
представе, ученици су изложили број телефона радне јединице 
Саветовалишта за борбу против насиља у породици из Београда. 
Громогласним аплаузом, публика у сали је испратила двомесечни рад 
професора и огроман труд ученика. Тај аплауз за њих је значио само 
једно - успели су у свом циљу. Приближили су публици ову тему на 
врло драматичан начин и скренули пажњу, макар на једно вече, на 
овај озбиљан друштвени проблем. С обзиром да је Уб мало место, сви 
су знали за представу која треба да се одигра. Ученици су се и ту 
потрудили како би обавестили јавност и позвали их на представу. 
Локални медији су у целости испратили ову представу и посебно 
похвалили показана глумачка умећа ученика. Нама као њиховим 
професорима и људима , који су са њима припремали представу,  ова 
чињеница посебно прија  с обзиром да се и наш труд и залагање са 
њима на крају исплатио. Успели смо да променимо ове младе људе, да 
их на посредан начин натерамо, макар, да размисле о овом проблему, 
о којем многи од њих нису ни размишљали, ни довољно знали. 
Такође, успели смо да их покренемо за идеје за које до јуче нису ни 
знали да су ту, а то јесте био наш главни циљ. Кроз два месеца 
интензивног рада, видели смо на њима све оне мале, ситне промене, 
које су нам говориле да смо на добром путу, да нешто заиста вредно 
са њима радимо. То су нам ученици потврдили након одигране 
представе . Кроз та два месеца, са њима смо прошли фазе: беса, љутње, 
суза, плача, страха, среће и поноса, не увек тим редоследом. Било је 
тренутака када су ученици сматрали да не могу да истрају до краја, да 
немају довољно храбрости да одиграју представу. Али, управо је жеља 
и показана мотивација пресудила да остану и да пренесу своју поруку 
публици, која је дошла да их подржи.  

Овом представом, наша школа је уједно и вратила драмско-
рецитаторску секцију у своју образовно-васпитну понуду, након више 
година паузе, тако да се корист од одигране представе показала као 
вишеструка.  

Овакве и сличне акције на најбољи начин демонстрирају колики 
значај могу да имају школе у свом васпитном деловању, не само на 
ученике, него и на читаву локалну заједницу. Нама, који смо имали то 
задовољство да радимо на представи са овим младим људима, остаје 
успомена на једно лепо дружење, заједничко учење, као и успомена на 
вредан и предан рад и труд наших ученика, током извођења  ове 
представе.   

БУРА  ИНФОРМАЦИЈА 

Сања Југовић, педагог 

НАСИЉЕ КОЈЕ СЕ ДЕШАВА У ТИШИНИ 

Синиша Милак, педагог 
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Приказ стручног рада и превод: Lost and found:Musical activities 
deliverd by primary classroom generalists, Fiona King, Victorian Journal of 
Music Education,2015 

Наставници/учитељи могу играти виталну улогу у музичком 
образовању ученика основне школе, стварајући основу за 
целоживотно учење о музици и уметности. Спроведено је 
истраживање о музичким активностима са три сврсисходно одабрана 
наставника у основним школама у Мелбурну. Истраживање је 
показало да нису сви ученици равноправни што се тиче музичких 
активности и да је улога наставника од велике важности. Добијени 
подаци представљају наставну праксу и перцепцију наставника. Циљ 
истраживања је био да се помогне наставницима да укључе музичке 
активности у свакодневну наставу и продубе учење кроз музику. 
Истраживање је спровела Фиона Кинг, наставник и музичар са 
двадесетогодишњим искуством у свим сегментима образовања. Из 
презентованог истраживања можемо  видети да је недостатак 
музичких активности у наставном плану и програму и свакодневној 
пракси свуда присутан. Као и важност музичког образовања самих 
наставника и њихов осећај компетенције. 

О теми „изгубљено и нађено“ 

У истраживању фраза „изгубљено и нађено“ има неколико 
конотација. Прво, музичке активности, које спроводе наставници, су 
„изгубљени“  атрибути у наставном плану и програму који се тиче 
музичког образовања у основној школи. Циљ студије је био да се 
документују наизглед недостајуће музичке активности. Друго, 
наставници који реализују ове активности је било тешко наћи. 
Изгледа да наставници који спроводе  музичке активности су 
„изгубљени“ због недостатка „вештине и самопоуздања“ или 
„изгубљени“ у пренатрпаном плану и програму. Треће, студија 
открива да музички исходи који су део музичких активности бивају 
„изгубљени“ и интегрисаним активностима. Ипак, истраживање 
показује да постоје многобројне музичке активности које спроводе 
наставници. 

Истраживање 

Идеја водиља истраживања је била да наставници играју 
фундаменталну улогу у обезбеђивању да сви ученици имају једнак 
квалитет музичког образовања. Циљ студије је био да се истраже 
музичке активности које реализују одабрани наставници. 
Идентификоване и анализиране су разноврсне музичке активности. 
Направљени су описи селектованих активности. Укључене су и 
препоруке наставника о начину реализације активности, планирању 
и месту које заузимају музичке активности.  

Три учесника, који су били извор информација о музичким 
активностима, су изабрана кроз сврсисходно узроковање. Изабране су 
две основне школе у Мелбурну. Наставници су предавали различитим 
разредима: припремни разред и први разред (школа бр.1) и пети 
разред (школа бр.2). Наставници су имали различито музичко 
образовање. Наставник бр. 1 свирао гитару и посећивао је часове 
певања. Наставник бр. 2 је изучавао музичку теорију. Наставник бр. 3 
није имао формално музичко образовање, али воли да слуша музику. 
Полуструктурисан интервју и детаљна инструментална шема биле су 
алатке за прикупљања података. 

Налази о музичкој активности 

Прво су идентификоване музичке активности, које спроводе 
наставници, а накнадно је анализиран контекст, педагошки приступ, 
исходи учења и ресурси. Централне активности су: певање, слушање и 
извођење. Генерално музичке активности су биле кратке и редовно 
спровођене. Музичке активности су биле интегрисане у оквиру 
наставног предмета. 

Интегрисане музичке активности биле су посебно евидентне у 
подацима наставника бр.1, који их је користио као методу за учење 
енглеског језика. Он каже да је музика моћни алат за учење у оквиру 
базичних предмета. Свако јутро би певао са ученицима у циљу 
обнављања знања о данима у недељи, месецима у години, као и опште 
алфабетичке песмице. Исходи музичких активности су за њега 
изградња социјалних вештина, меморисање информација, развијање 
говора и „учења како да буду ученици“. Уопштено говорећи, музика је 
побољшала мотивацију и ангажман ученика. 

Иако је наставник бр.2 доставио интегрисане музичке активности, 
углавном за подршку учењу математике и наставних области по 
темама, изразила је да у њеној перспективи те активности се не могу 
класификовати као музичке. За разлику од наставника бр. 1 ,она је 
дефинисала музичке активности као активности које укључују ритам, 
тоналитет и коришћење инструмента. Наставник бр. 2 је желела да 
укључи више музике у свој рад, али због нагласка на језичком и 
математичком описмењавању, осетила је да музичке активности не 

би прошле у учионици. Исходи музичких активности су за њу да се 
деца науче певању и игрању. 

Музичке активности које је реализовао наставник бр. 3 изгледа да 
су уграђене у његов стил предавања и да су се у великој мери појавиле 
спонтано. Опет, интегрисане музичке активности су основна 
карактеристика, али је овај наставник интегрисао активности на 
конструктиван и аутентичан начин. Музичке  активности су  
укључивале: певање, компоновање, импровизовање и упоредно 
слушање. У оквиру исхода учења стављен је нагласак на певање у 
ритму и тоналитету и ученичкој способности да чују песму и запамте 
је. Додатно је рекао да музика у учионици повезује ученике са 
историјом и културом различитих народа, као и да музика утиче да се 
ученици опусте, фокусирају и креативно пишу. 

Планирање и место музичких активности 

Да би се разумео контекст музичких активности, наставници су 
питани о начину на који их планирају. Три чиниоца су се издвојила 
као важна за планирање музичких активности. Први чинилац је само 
индивидуално планирање од стране наставника. Нa пример: 
наставник бр. 1 је учио специфичне песме на гитари које ће пратити 
активности на часу. Други чинилац је план за одређени разред који је 
саставио школски тим. Планирање наставника бр. 2 је увек било у 
складу са активностима колега. Као трећи чинилац су се појавиле 
спонтане музичке активности. За наставника бр. 3 ово је био главни 
начин на који укључује музичке активности у свакодневну наставу. 

Музичке активности, које су планиране од стране школског тима, 
за разред биле су минималне. Планиране активности од стране тима 
за наставника бр. 2 имале су ограничавајући утицај због ниског нивоа 
самопоуздања и ограничених вештина других чланова тима. 
Наставник бр.2 је пријавио ово као главно ограничење за укључивање 
музичких активности у свој рад. Наставник бр. 1 је известио да се на 
годишњим састанцима тима не могу узимати у обзир музичке 
активности, јер постоје многи други аспекти наставног плана који се 
планирају. Једна од основних препорука јесте да се музичке 
активности укључе, а не искључе. Наставник бр. 3 је приказао 
индивидуалне планове и спонтане музичке активности и минимално 
га је ограничавао план школског тима. 

Место музике у општем наставном плану и програму су 
наставници схватили као синоним за сврху музичких активности. 
Питање места музике у општем наставном плану и програму 
представља у суштини питање о укључивању музичких активности 
уопште. Није било никаквих захтева од стране школе по питању ових 
активности. Сваки наставник је признао да постоји корист и 
позитиван аспект укључивања музичких активности у рад са 
ученицима. Перцепција наставника о месту музичких активности у 
наставном плану зависи од музичког образовања и искуства. На 
пример  код наставника бр. 1 музичке активности су добиле на 
значају када је почео да предаје припремном разреду. Ипак, у глобалу, 
сврха музичких активности је да забави и ангажује ученике. 

Модели 

Два модела су се развила из студије као коначни исход. Први 
отворенији модел где се музичке активности граде као коцкице и 
чини се да учесници сами долазе до коначног резултата. Подразумева 
разноврсне планиране или спонтане активности које су интегрисане 
у друге предмете. Активности се реализују у учионици, 
конструктивне су и засновани на испитивању потреба. Постоји јасна 
сврха активности  у плану као и многобројни исходи учења. Други 
специфичнији модел се састоји од три корака. Прво се изабере 
наставна област (нпр. енглески језик) и одређена подобласт 
(ритмичне речи). Други корак је да се изаберу три главне музичке 
активности (на пример: певање, слушање, извођење). Трећи корак је 
избор музичког садржаја. Ова двa модела представљају могућности 
како да се уведу музичке активности у наставу. 

Значај 

Циљ истраживања је био да се прикупе и презентују корисни 
подаци о музичким активностима које реализују наставници у 
основним школама у Мелбурну. Добијени подаци могу да инспиришу 
друге наставнике у њиховом свакодневном раду, посебно у 
случајевима када су ове активности занемарене. Два модела 
представљају кулминацију истраживачких података и водич за 
наставнике како да укорпорирају ове активности у своју свакодневну 
праксу. 

Из презентованог истраживања можемо да закључимо да музичке 
активности могу бити део свакодневних активности наставника и 
учитеља. Музичке активности нису само део наставе музичке културе, 
већ могу бити сједињене са другим предметима, тј. темама. Њихова 
сврха није само забава него поспешује ангажованост, фокусираност и 
креативност. Такође, истраживање показује колико је важно музичко 
образовање самих наставника и учитеља и искуство у реализацији 
истих.  
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Марија Монтесори (1870-1952) била је италијанска лекарка, 
едукаторка,  педагог, филозоф и филантроп. Најпознатија је по свом 
образовном систему „Монтесори“, који се односи на децу од рођења 
до адолесценције. Њене образовне методе су и данас у примени у 
великом броју државних и приватних 
школа широм света. 

Основала је прву „Дечју кућу“1907. 
године за социјално угрожену децу и та 
се идеја проширила читавим светом. 
Шест пута је номинована за Нобелову 
награду.  

"Тајна детињства" је књига која 
читаоце кроз три дела: Духовни 
ембрион;  Ново образовање и Дете и 
друштво, води на пут кроз дететов свет.  

У књизи ауторка са пуно љубави, 
топлине и поштовања према детету 
нуди различите технике потребне за 
коришћење дететовог потенцијала за 
учење. У књизи је описан однос 
одраслих и деце и допринос детета 
развоју људског друштва. Поред тога 
приказано је и Монтесори окружење за 
3 до 6 година и поједини аспекти 
развоја, као што су: интелигенција, 
покрет и значај руке у образовању и 
развоју уопште. 

Полазни став Марије Монтесори је 
да „дете само себе открива покретима и 
сензомоторним искуствима“ још од 
најранијих тренутака свог 
живота.  Дете у себи по самом рођењу 
има потребу да учи и ствара и све што 
васпитач треба да чини је да му 
ослобађа путеве којима ће моћи да се 
самосазна.   

У уму детета можда можемо наћи 
кључ развоја, а можда и почетак нове 
цивилизације. Да би дете развило ум, у његовом окружењу морају 
бити предмети које може да види и чује. Зато што се развија кроз 
кретање, кроз рад рукама, потребни су му предмети који га подстичу 
на активност, којима ће радити. Дететови покрети нису случајни. Оно 
развија координацију потребну за организоване покрете које 
усмерава његов его. Зато дете треба да буде стално активно, да 
слободно бира чиме ће се бавити. Дететови конструктивни покрети су 
психичког порекла и интелектуалне природе. Знање увек мора да 
постоји пре покрета. Дететова интуиција није никада чисто 
механичка. То морамо разумети да бисмо више ценили дететове 
активности. 

Друштво је одраслима поверило дететово образовање и развој. 
Имајући у виду чињеницу да већина одраслих има неку од следећих 
улога: мајке, оца, учитеља или старатеља деце, можемо рећи да се 
оптужба односи на свет одраслих уопште. Одрасли није егоиста у 
односу на дете, већ је егоцентричан. Све што има утицај на психу 
детета посматра са свог становишта и погрешно разуме дете, о 
добром и лошем дететовом понашању суди са становишта односа 
према себи. Он верује да је модел на који дете треба да се угледа. Било 
каква разлика у односу на његове особине, код детета се сматра нечим 
лошим што се мора одмах исправити. Одрасли који се овако понаша, 
иако при томе показује ревност, љубав и жртву, у ствари гуши развој 
дететове личности. 

Спољна средина, наглашава ауторка, треба да обезбеди не само 
средства за физиолошки опстанак новог бића, већ подстицаје за 
остварење ове његове скривене мисије, уписане у свако новорођено 
биће. 

Полазници  Монтесорине „Дечје школе“ била су деца старости око 
3 године. Иако су им родитељи били неписмени и припадали нижим 
слојевима, та деца су без великих тешкоћа савладавала писмо већ до 
своје пете године.  

Сазнања до којих се дошло проучавањем детета допринела су 
истраживањима у области медицине, филозофије и социологије, јер 
проучавање детета, не у физичком већ у психичком смислу, може 
имати много већи утицај, пошто  је у вези са свим људским питањима. 

У образовном систему „Монтесори“ нема потребе ни за наградом, 
ни за казном. Монтесори се супротставља увреженом становишту по 
којем дете треба већ по почињеној грешци исправљати или чак 
критиковати. Такође, сматра да награда, која се ионако, осим у 
систему оцена, у устаљеним школским програмима релативно ретко 
даје, одузима духовну спонтаност детета. По њеном мишљењу, 
најбитније је да дете усвоји тзв. „контролу грешке“, тј. да грешку само 
препознаје и у складу са својим системом вредности отклања у 
будућим активностима. У једној игри која је представљала вежбу 
читања, деци су дати одређени предмети и картице на којима су са 
једне стране били написани називи одговарајућих предмета, а са 
друге стране њихове слике. Деци је постављен задатак да, без гледања 

у слике, него само читајући, поставе 
картице поред одговарајућих предмета. 
Када би их поставили, деца су могла да 
окрену картице и провере како су 
урадили. То би им, тврди Монтесори, 
представљало велико задовољство. На 
тај начин дете може да види где је 
погрешило (ако је погрешило) и да без 
спољашње награде осети радост 
учињеног рада. Недостаци се уклањају 
једино кроз искуство и вежбу, а 
дисциплина се постиже само кроз 
дружење са другом децом, а не 
слушајући приче да је недисци-
плиновано. 

Пред свим родитељима налази се 
велика мисија. Они сами морају и треба 
да спасу своју децу, јер имају моћ да се 
друштвено удруже и да делују 
уједињени. Њихова свест треба да осети 
снагу и значај мисије коју им је 
поверила природа, мисије која их 
ставља изнад друштва и даје им право 
да доминирају свим материјалним 
ситуацијама. У њиховим рукама лежи 
позитивна будућност човечанства и 
живота. Друштво препушта дете без 
икаквог осећаја одговорности 
породице, а породица га оставља 
друштву које га затвара у школи, 
изолујући га од било какве контроле 
породице. Ниједан глас се не диже у 
одбрану детета, иако постоји глас који 
има моћ да га брани — глас његових 
родитеља. 

За родитеље и све оне који се баве децом, ауторка нам открива да 
дете у себи носи тајну живота, која може подићи вео са мистерије 
људске душе. Оно није непознаница, јер у себи носи нешто што ће, 
једном откривено, омогућити одраслом да реши своје индивидуалне и 
социјалне проблеме. То може бити основа нове науке о детету, са 
значајним утицајем на цело људско друштво. 

Јела Станојевић, педагог 

...из књиге 
 

 Ecco homo 
  

Почетак свега је у изјави Ecco homo: „ Ево човека“. Тај је човек 
понижен и савладан од стране ауторитета који би требало да га 
брани. Онда га одвлачи гомила, друштвени ауторитет. 

За дете је школа увек била место на коме је изложено патњи. 
Велики прозори направљени су да кроз њих може да види одрасли и 
све је сразмерно одраслом човеку, врата, сиви ходници, голи зидови. 
Ту дете облачи сваког дана црну кецељу која ће га жалосно пратити 
кроз цело детињство. Породица га оставља на прагу школе, јер су та 
врата за њу забрањена. Ту се раздвајају два домена, две врсте 
одговорности. 

Када дете уђе у учионицу, учитељ затвара врата. Он тада постаје 
господар који наређује тим душама, без сведока или контроле. 

Породица и друштво предали су дете његовом ауторитету. Те 
осетљиве удове држе дрвене клупе дуже од три сата у агонији, 
током много дана, месеци и година. Дететове руке и стопала 
причвршћени су за клупу строгим погледима који их чини 
непокретним. Мало срце пуно љубави прободено је неразумевањем 
света, као копљем. Култура понуђена да угаси жеђ горког је укуса. 

Али, ипак, ће дете увек устати и вратити се, свеже и ново, да би 
живело међу људима. 

ТАЈНА ДЕТИЊСТВА  

Марија Монтесори 



 Управни одбор Педагошког друштва Србије је на седници 
27.03.2018. године, званично подржао оснивање Секције педагога у 
домовима ученика средњих школа Србије. Иницијатива за формирање 
Актива стручних сарадника у домовима ученика средњих школа 
Србије покренута је  на састанку одржаном  6.11.2017. у Београду. 
Састанку су присуствовали стручни сарадници из београдских 
домова,  представници Педагошког друштва Србије и Друштва 
психолога Србије. Основна идеја је да, заједно са секцијом психолога, 
формирамо Актив стручних сарадника домова ученика Србије, коју би 
чинили психолози и педагози запослени у домовима ученика из целе 
Србије. Актив би радио уз помоћ и подршку Педагошког друштва и 
Друштва психолога. 

        Повод за окупљање и иницијатива за формирање Актива 
стручних сарадника произашла је из потребе за решавањем 
проблематике положаја стручних сарадника у домовима. Улога 
стручних сарадника у домовима ученика је веома важна, нарочито с 
обзиром на чињеницу да је суштина Програма рада у домовима – 
васпитни рад, који је по питању садржаја, метода и техника рада, уско 
повезан са базичним професионалним компетенцијама психолога и 
педагога. Педагог и психолог јесу значајна подршка васпитачима  у 
реализацији васпитног програма, а често су и сами запослени на месту 
васпитача. 

  Педагози и психолози у домовима ученика су показали потребу 
за оснаживањем професије, већом видљивошћу  и афирмацијом  
струке у систему просвете. Оснивање Актива би омогућило лакше 
стручно повезивање и размену искустава, регулисање статуса 
стручних сарадника у домовима ученика, јачање сарадње са 
Министарством просвете, као и већу партиципацију запослених из 
Сектора ученичког стандарада  у изради законских аката. 

       Овим путем позивамо колеге из домова  из целе Србије да се 
прикључе раду секција и тако допринесу њеном квалитетнијем 
функционисању. Надамо се да ћемо следећу школску годину почети са  
званичним радом Актива, програмом  и организационом структуром. 

 

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС) 
настала је као резултат иницијативе „Партнерски за образовање“, коју 
су 2015. године  покренули Фондација за отворено друштво и 
УНИЦЕФ са циљем да се промовише и оснажи сарадња родитеља, 
наставника и школа, како би успешно иницирали промене у 
образовању и решавали конкретне проблеме с којима се сви актери 
суочавају у образовном процесу. Стварање Асоцијације подржало је и 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, са којим НАРНС 
има потписан Меморандум о сарадњи. 

Као кључни фокус рада Асоцијације издвојен је развој партнерства 
– културе уважавања и сарадње на релацији родитељи - просветни 
радници, као и значај рада на изградњи капацитета родитеља и 
просветних радника за учешће и сарадњу како кроз рад Клубова 
родитеља и наставника, тако и кроз савете родитеља, школске одборе 
и тимове.  

НАРНС, пре свега, чини мрежа од 10 градских клубова родитеља и 
просветних радника у Београду, Суботици, Новом Саду, Зрењанину, 
Сечњу, Краљеву, Чачку, Лесковцу, Нишу и Новом Пазару. Градски 
клубови координирају локалном мрежом клубова успостављених у 
школама и предшколским установама. Ове тзв. школске клубове, као 
нови механизам за сарадњу са родитељима, више од 50 школа је 
уврстило у Годишње планове рада. У досадашњем раду креирани су 
значајни ресурси и примери добре праксе који мотивишу родитеље и 
просветне раднике да се укључе и реализују бројне иницијативе/
програме на школском, локалном и националном нивоу, на теме као 
што су превенција насиља, унапређење квалитета образовања кроз 
реализацију ваннаставних активности, увођење интерактивне и 
мултидисциплинарне наставе кроз партнерство итд. 

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије окупља 
представнике три заједнице: струковних удружења просветних 
радника, родитељских удружења и представнике школских клубова 
родитеља и наставника, школских и општинских савета родитеља, као 
структуре које омогућавају заједничку сарадњу родитеља и 
просветних радника у оквиру школа. Школски клубови родитеља и 
наставника су препознати као један од индикатора квалитета 
школског етоса у ревидираном оквиру спољашњег вредновања рада 
установе. 

У оквиру НАРНС-а формиран је тим регионалних саветника који 
обезбеђују континуирану подршку појединцима (родитељима и 
наставницима), који су мотивисани да учествују и доприносе 
побољшању квалитета образовања првенствено ангажовањем у раду 
различитих механизама за учешће родитеља и наставника, кроз 
подршку у формирању нових, као и јачању постојећих клубова и 

градских мрежа широм Србије. Такође, подршка подразумева и јачање 
сарадње између предшколских установа и основних школа у процесу 
транзиције, зарад успешније социјалне инклузије све деце. 

Уколико желите да сазнате више о Асоцијацији и раду клубова, 
заинтересовани сте да се придружите постојећем клубу или желите да 
оснујете клуб у вашој школи или граду, можете нам се обратити кроз 
наш портал www.obrazovanje.org или на Фејсбук страници 
“Партнерски за образовање” (www.facebook.com/obrazovanjeSrbija).  

 

ЗНАМО ШТА ЋЕМО, ЗНАМО И КАКО ЋЕМО  
Ко је имао прилику да прелиста или прочита књиге Педагогија 

аутономије, Паула Фреире, или Како мотивисати ученике да уче, 
гласовитог Џереа Брофија, или Атинине дарове фантастичног Џоела 
Мокира приметио је да су то издања  објављена у оквиру библиотеке 
Дидакта.  

Не може се рећи да теме из области теорије образовања или 
радови који дају слику добрих педагошких пракси и модела 
усавршене наставе изазивају широку читалачку позорност. Ипак ово 
су издања, као и остала у овој едицији која су измамила интересовање 
различитих стручњака који су свом свакодневном раду посвећени 
стварању бољих услова за примопредају знања и развој друштва.  

Многима, који су помало уморни од свог залагања за боље 
друштвене услове у образовању,  делују ове речи као фразе, или макар 
као дирљив опис утопије која траје, која је многе завела и потрошила. 
До сада објављени као и планирани наслови охрабрују и инспиришу 
своје читаоце, читаоце од којих друштво понајвише зависи.  

Библиотека Дидакта концептуално је усмерена на објављивање 
превода најсвежијих светских и домаћих достигнућа у образовној 
теорији, али и свим примерима добре образовне политике и 
организације рада у образовању, педагогији и педагошкој 
психологији. Најважнији задаци Уређивачког одбора едиције у 
саставу: Проф. др Драгица Павловић Бабић, Биљана Лајовић, Биљана 
Радосављевић, Проф. др Исидора Јарић и Проф. др Александар Бауцал,  
свакако, нису само избор наслова и презентација објављених књига, 
већ и подршка колегиницама и колегама у настави или надлежним 
органима да усвоје и примене одређена знања и искуства.  

У том смислу сарадња са Педагошким друштвом Србије огледа се у 
јавном деловању, организовању догађаја предавања, стручних 
скупова и трибина. Такви скупови проблемски би били ослоњени на 
садржај објављених наслова.  Поред несумњивог подстрека стручном 
усавршавању чланова ПДС-а у оваквом облику сарадње може 
препознати и израженије јавно присуство педагога у указивању, 
тумачењу и решавању проблема насталих у процесу образовања и 
ваншколског понашања ученика. 

Посебан облик сарадње ПДС-а и ИП Clio-а препознајемо у 
заједничкој подршци активностима школа на увођењу медијске 
писмености у наставу. У том смислу заједничко истраживање и 
објављивање публикација са најбољим резултатима и приказом 
примене, посебно када је реч о корпусу ваннаставних активности, 
дало би корисне информације и поуздан ослонац у раду 
заинтересованим актерима на образовној сцени. Коме? Онима који 
организују , управљају, који су укључени у планирање, онима који 
спроводе, дакле професорима и на крају самим ученицима. Ту видимо 
и прилику да за стварање услова да школска библиотека више 
истакне као место индивидуалног истраживања,  иновација и 
креативности. Дакле и читање и анализа садржаја, али и креативна 
продукција. Стога је сарадња школских педагога, психолога, 
библиотекара више него добро дошла. 

Све почиње, још увек, од добрих књига. Избор садржаја је 
најважнији, али најодговорнији посао у сарадњи ПДС-а и ИП Clio-а 
свакако је обликовање добробити коју ће од понуђеног садржаја 
имати сви учесници у размени знања.   
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СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ДОМОВИМА УЧЕНИКА СРБИЈЕ 
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САРАДЊА ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА И ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ 

CLIO 

Зоран Хамовић 

http://www.obrazovanje.org
http://www.facebook.com/obrazovanjeSrbija
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Републичку секцију води у име Педагошког друштва Србије 
Невенка Крагуљац, виша педагошка саветница, а Секцију психолога 
средњих школа психолог Радмила Симијоновић.  

Током школске 2017/2018. године Републичка секција стручних 
сарадника и Секција психолога средњих школа бавили су се врло 
актуелним темама, које су излагали релевантни стручњаци за те 
области.  

Учесници су били веома заинтересовани, а то су показивали 
својим питањима и коментарима. Поједине колеге имале су прилике 
да излажу примере своје добре праксе.  

 

Теме којима смо се бавили током 2017/2018. године  и излагачи су 
следећи: 

17.10.2017. 

 „Новине у образовању из перспективе ЗВКОВ-а“ - Јелена 
Најдановић Томић- ЗВКОВ 

22.11.2017. 

  „Новине у Закону о основама система образовања и васпитања“ и 
„Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних 
сарадника“, Смиља Крнета, Славица Ђорђевић, Биљана Лајовић 

12.12.2017. 

 „Финансијска писменост у образовању-да ли су наши ученици 
финансијски писмени?“, др Јелена Филиповић, ванредни 
професор Економског факултета у Београду 

 „Програми Народне банке Србије који доприносе финансијском 
описмењавању ученика“, представник Народне банке Србије 

16.1.2018.  

 „Могућа типологизација менторског рада у образовном систему 
Србије“, др Тања Шијаковић, саветник координатор, ЗУОВ 

 „Стручно усавршавање и напредовање у струци“, др Мирослав 
Павловић, руководилац сектора за приправништво, менторство и 
руковођење, ЗУОВ 

21.2.2018.  

 „Могућност и примене социометрије у школској пракси“ др Вера 
Спасеновић 

 „Превенција антисоцијалног понашања ученика-шта и како 
радити у школи“, др Зорица Шаљић 

22.3.18. 

 „Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег 
образовања и средњег стручног образовања“, маст. филолог Ана 
Пејић, саветник координатор за српски језик и књижевност, 
ЗВКОВ 

 „Тематска настава-пример добре праксе“, Мелита Ранђеловић, 
педагог саветник-спољни сарадник и Јелена Стојиљковић, 
наставник, Фармацеутско-физиотерапеутска школа 

18.4.2018. 

  1. „Социјална интеракција ученика са сметњама у развоју“, др 
Рајка Ђевић, научни сарадник, Институт за педагошка 
истраживања 

 2. „Примена метода неформалног образовања“-искуства из 
пројекта мобилности „Подршка професионалном развоју 
предшколских педагога“, Славица Илић-педагог ПУ „Чукарица“, 
Душица Чолаковић , стручни сарадник педагог ПУ „11.април“, 
Нови Београд, Јелена Паић-стручни сарадник-педагог ПУ 
„Раковица“ 

16.5.2018. 

 „Нови програми наставе и учења за први и пети разред основне 
школе  и први разред гимназије“, Елеонора Влаховић, саветник 
координатор, дипл. психолог-педагог, Центар за развој програма 
и уџбеника, ЗУОВ 

 „Рад центра за права детета и укључивање деце у процесе 
праћења и извештавања о остваривању њихових права“, Милена 
Голић Ружић и Слађана Радуловић, Центар за права детета 

 

Састанке смо одржавали у Другој економској школи, гимназији 
Свети Сава и у Основној школи „Лазар Саватић.“  

ОСВРТ НА РАД РЕПУБЛИЧКЕ СЕКЦИЈЕ СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

ПОНУДА ЗА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ  УСТАНОВЕ 

Циљне групе: Ученици, родитељи, васпитачи и  наставници, стручни 
сарадници, директори 

Начини рада: предавања, радионице, рад у малим групама, 
саветодавно-консултативни састанци. 

Теме и активности реализују стручњаци са дугогодишњим 
непосредним искуством у раду са децом и младима у установама. 

За све облике рада обезбеђујемо потребни материјал и потврде 
установи и поједницима о спроведеним активностима.  

Услуге својом организацијом и садржајима обезбеђују: 
 Развој педагошких компетенција усмерених на знања и 

вештине потребне за успешан живот у модерном друштву  
 Квалитетније и сврсисходније планирање, реализацију и 

вредновање међупредметног приступа настави и учењу  
 Унапређивању компетенција свих запослених у установама уз 

пeдaгoшки и oргaнизaциoни oсврт нa пoтрeбe установе 
 Достизање ефикасне сарадње са породицом укључивањем 

родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања 
постављених циљева образовања и васпитања 

 Заједничке облике сарадње са децом, ученицима, родитељима 
и наставницима како би се постигао пун склад између 
индивидуалног и друштвеног интереса у раду предшколских 
установа, основних и средњих школа. 

ТЕМЕ 

Листа тема за рад са ученицима  
 Како учити 
 Саморегулисано учење 
 Подршка у раду Учеником парламенту 
 Вршњачки тимови за ненасиље 
 Радно место и стицање радних навика 
 Медијација 
 Адолесценција 
 Самодисциплина 
 Позитивна дисциплина 
 Дечја права и одговорности 
 Дигитално насиље 
 Вршњачка едукација 
 Ученички активизам, волонтеризам, предузетништво 
 Комуникацијске вештине 
 Превенција здравих стилова живота 

Листа тема за рад са родитељима  
 Васпитни стилови 
 Родитељи у мотивацији за учење 
 Како разговарати са децом 
 Припрема за школу 
 Слободно време 
 Осамостаљивање деце 
 Значај и начини сарадње родитеља и установе 

Листа тема за рад са родитељима  
 Подршка установи у примени ИКТ(вођење електронске 

документације, образовне платформе и учење на даљину, сајт 
установе, друштвене мреже у функцији образовања, софтверски 
алати за управљање установом, онлајн анкете за потребе 
самовредновања...) 

 Међупредметне компетенције 
 Оцењивање 
 Диференцирана настава 
 Послови и задаци одељењског старешине и рад у одељењској 

заједници 
 Методе и технике учења 
 Унапређивање подстицајне средине за учење и развој 
 Добра припрема за час 
 Рад са приправницима , стручним сарадницима 
 Самоевалуација рада 
 Индивидуализовани приступ учењу 
 Рад са децом  и ученицима којима је потребна додатна подршка и 

помоћ...  
Свака  од области/тема биће додатно објашњена и представљена 
или прилагођена у зависности од Вашег интересовања и потреба.  

ЦЕНЕ УСЛУГА 

Цене се формирају у зависности од потреба установе, броја 
учесника, као и дужине трајања самих активности. 

Основне цене су: 

предавање  6.000  динара 

радионица  6.000  динара 

једнодневна обука  20.000 динара. 

Постоји могућност индивидуалних договора у складу са Вашим 
потребама и предлозима. 

КОНТАКТ 

Теразије 26, Београд, 011/26-87-749 i 066/801-3246, радним 
даним од 9-15 часова, или на e-mail: drustvo@pedagog.rs  

Невенка Крагуљац, педагог, виши педагошки саветник  

mailto:%20drustvo@pedagog.rs


 

ОДОБРЕНИ  ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 12 

1. ТЕХНИКЕ  УЧЕЊА 
Област: општа питања наставе 

 Компетенција: К2 
Општи циљ: Унапређивање наставничких компетенција у 
области поучавања и учења кроз усвајање и примену различитих 
техника учења у раду  са ученицима. 
Трајање: 1 дан 
  

2. ПРОЦЕЊИВАЊЕ И САМОПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Област: општа питања наставе 

Компетенција:  К2 
Општи циљ: Унапређивање наставничких компетенција за 
процењивање постигнућа ученика и оспособљавање за развој 
вештина самопроцењивања код ученика. 
Трајање: 1 дан 
  

3. ТЕХНИКЕ ПАМЋЕЊА 

Област: општа питања наставе 
Компетенција: К2 
Општи циљ:  Унапређивање компетенција наставника кроз 
овладавање техникама памћења и могућностима за њихову 
инкорпорацију у наставни процес. 
Трајање: 2 дана 
  

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

Област: општа питања наставе 
Компетенција: К2 
Општи циљ: Унапређивање компетенција ученика, наставника и 
директора са самоевалуацију у наставном процесу. 
Трајање: 1 дан 
  

5. КОМПАС ЗА УЧЕЊЕ 

Област: предшколско образовање и васпитање 
Компетенција: К2 
Општи циљ: Мотивисање васпитача, медицинских сестара-
васпитача и стручних сарадника као и обогаћивање репертоара 
њихових вештина да креирају подстицајне услове развоја за 
децу, пружајући подршку дететовој потреби за игром и учењем 
кроз истраживање. 
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 
Општи  циљ: Развој знања и вештина запослених у вртићу/школи 
за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју у редовним 
групама/одељењима. 
Трајање: 2 дана 
  

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

Компетенција: К3 
Општи циљ: Разумевање и уважавање контекста образовања 
деце из маргинализованих група. Унапређивање методичко-
дидактичких компетенција наставника за рад са децом из 
маргинализованих група. 
Трајање: 2 дана  
  

8. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ У САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 
Област: васпитни рад 

Компетенција: К3 
Општи циљ: Јачање васпитне улоге наставника за рад  са 
ученицима и родитељима у превенцији дигиталног насиља над 
децом уз максимално коришћење предности интернета и 
минимизирање ризика и потенцијалне штете по развој личности 
детета и ученика. 
Трајање: 1 дан 

 

9. ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У САРАДЊИ СА 
РОДИТЕЉИМА 

Област: васпитни рад 
Компетенција:  К4 
Општи циљ: Побољшање сарадње родитеља и школе кроз 
унапређење компетенција наставника и одељењских старешина у 
раду са родитељима. 
Трајање: 2 дана 
  

10. КОРАК НАПРЕД У САРАДЊИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И 
РОДИТЕЉА 

Област: васпитни рад 
Компетенција: К4 
Општи циљ: Унапређивање компетенција одељењског старешине 
за успешан рад са родитељима. 
Трајање: 2 дана 
  

11. МЛАДОСТ И ЗДРАВЉЕ – ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ ДОБА 

Област: здравствено васпитање 
Компетенција:  К3 
Општи циљ: Унапређивање знања наставника у области заштите 
репродуктивног здравља и осавремењивање приступа наставника 
у комуникацији са ученицима како би могли компетентније и 
узрасно примерено да помогну ученицима у очувању 
репродуктивног здравља. 
Трајање: 1 дан 
  

12. УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА „ЗАШТО ЗЕБРЕ 
НЕМАЈУ ЧИР“ 
Област: здравствено васпитање 

 Компетенција: К4 
Општи циљ: Повећање задовољства послом наставника и његовог 
утицаја на квалитет подучавања ученика. Повећање мотивације 
ученика за учење и школско постигнуће. Повећање задовољства у 
процесу учења и боравка у школи. 
Трајање: 1 дана 
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