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Педагози себе виде као кључне носиоце променa образовне 

политике и праксе 

На овогодишњем скупу педагога разматрана je тема ,,Образовна 

политика и пракса: у складу или у раскораку?” Скуп је одржан на 

Филозофском факултету у Београду, дана 25. u 26. јануара, a 

организатори су Педагошко друштво Србије и Филозофски 

факултет. И ове године скупу су присуствовали: представници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, чланови Педагошког друштва Србије, професори 

Филозофског факултета и бројни педагози из целе земље. Научни 

скуп је реализован у оквиру пројекта Института за педагогију и 

андрагогију Филозофског факултета у Београду ,,Модели 

процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у 

Србији”, који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије и Развојног плана 

Педагошког друштва Србије. 

 Циљ научног скупа био је да се размотре најновија научна 

сазнања о питањима, проблемима и дилемама у области образовне 

политике и праксе, да се размене искуства о делотворности 

спровођења мера образовне политике у садашњој образовној 

пракси, али и да се сагледају и критички анализирају могућности и 

изазови усклађивања глобалних тенденција у развоју образовања 

са специфичностима локалног контекста. 

 Скуп је отворио професор др Миомир Деспотовић, декан 

Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

 У уводном саопштењу представљени су радови: Катарине 

Поповић, Лидије Радуловић и Мирослава Павловића. 

 У раду ,,Образовна политика – у маказама парадигми” Катарина 

Поповић са Филозофског факултета у Београду говори о томе да у 

креирању политике образовања, Србија се налази у ситуацији 

избора и имплементације решења, која су заснована на 

различитим концепцијама и вредностима, што доминантно 

обликују образовну праксу у свим њеним аспектима. 

 Катарина Поповић наводи да је од 2000. године и почетка 

процеса транзиције у Србији, политика образовања са бројним 

амплитудама ушла дубоко у друштво као идеја и потреба, 

нарочито, поспешена процесима европских интеграција. У 

реализацији је често била више интуитивна него систематична, 

више или мање рефлексивна, бележила успоне и падове. 

Стратешка одлука Србије да уђе у процес европских интеграција 

већ низ година представља један од кључних фактора, који 

обликују образовну политику земље и имају неретко и директан 

утицај на њену образовну политику. Декларативно, али не и 

суштинско опредљење за европске вредности у образовној 

политици , представља део проблема. Комплексније је питање 

укључивања ових вредности кроз процес критичке анализе и 

преиспитивања циљева и опредељења образовне политике ЕУ. 

Дакле, како се истиче у раду, креирање образовне политике зависи 

од бројних фактора, међу којима су и утицаји међународних актера. 

 ,,Просветна политика у Србији: где је практичар?” је рад Лидије 

Радуловић са Филозофског факултета у Београду. Овде се разматра 

како образовна политика у Србији разуме и позиционира улогу 

практичара у образовању  (наставника, васпитача, стручних 

сарадника). Резултати анализе показују да образовна политика у 

Србији дефинише и прописује  стандарде које би требало да 

задовоље практичари, а чија сврха је провера квалитета у 

образовању. Анализа води ка закључку да је просветна политика у 

Србији централизована, бирократска и регулаторна. 

 Мирослав В. Павловић из Завода за унапређивање васпитања и 

образовања у раду ,,Образовна политика – место и улога 

практичара” закључује да резултати претходних истраживања 

сведоче о недовољној партиципацији запослених у пракси у 

примени образовне политике. Циљ овог истраживања је 

утврђивање заступљености наставника, васпитача и стручних 

сарадника у одобравању програма стручног усавршавања, као 

једном од важних механизама образовне политике. Резултати овог 

истраживања показују да се у структури организатора програма - 

установе које обављају делатност образовања и васпитања налазе 

на другом месту. Најзаступљенија категорија међу ауторима, 

реализаторима и рецензентима програма су: наставници, 

васпитачи и стручни сарадници. 

НАСТАВАК НА СТРАНИ 2... 

 

Национални научни скуп – Сусрети педагога 

OБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И ПРАКСА:  

У СКЛАДУ ИЛИ У РАСКОРАКУ?  
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Зборник радова обухвата тему ,,Образовна политика између 

глобалних трендова и локалног контекста”. Професор Миомир 

Деспотовић је у раду ,,Дуално образовање – изазови и могућности за 

земље у транзицији – случај Македоније” приказао концепт 

образовања кроз рад, посебно немачки концепт и пракса дуалног 

образовања, као најефикаснији модел образовања кроз рад и 

могућности његове имплементације у транзиционим земљама , као 

што је Македонија. 

 Питање се  ослањања на искуства других земаља у области 

образовне политике и праксе, односно питање трансфера образовне 

политике, разматра професорка Вера Спасеновић у раду ,,Ослањање 

на искуства других земаља у образовној политици и пракси”. Имајући 

у виду да се сегменти неког образовног система не могу копирати, тј. 

преносити у другу средину чији је контекст сасвим различит, у другом 

делу рада пажња је посвећена сагледавању фактора од којих зависи 

успешност примене туђих решења у образовној политици и пракси. 

 Једно од разматраних питања је реформа образовања у Србији: 

полазишта, начин креирања, реализација и ефекти актуелних 

промена у образовању. Такође, разматрана је значајна 

тема ,,Повезаност научноистраживачког рада и образовне политике”. 

 Током скупа су разматране провокативне теме, које су подстакле 

учеснике на дискусије. Истакнута је важност улоге практичара. 

Педагози и психолози би морали да имају активнију улогу у увођењу 

промена у вези са наставом, а требало би укључивати и родитеље.  

 Посвећена је пажња питању образовне политике и праксе у 

предшколским установама. Као најважнији фактори за унапређење у 

предшколским установама, истакнути су: тимски рад, мотивација 

практичара и сарадња са породицом. Такође, педагози указују на то да 

је потребно посветити већу пажњу програмима енглеског језика у 

предшколским установама. 

 Педагози истичу да је неопходно обезбедити подршку 

практичарима кроз стручно усавршавање, јавне расправе, округле 

столове... Препознали су да инклузивна школа и инклузивно друштво 

у целини  јесте тема, која наилази на највише отпора. Педагози 

препознају и недостатак компетенција за развијање критичког 

мишљења. Дакле, потребно је посветити већу пажњу стручном 

усавршавању, материјалним ресурсима, више пажње сарадњи са  

медијима, побољшати транспарентност рада. 

 Педагози наглашавају да је унапређивање васпитно- образовног 

рада један процес трансформације свих актера и процес праћења 

промена. Педагози себе виде као критичке пријатеље и кључне 

носиоце промена образовне политике. Питање образовне политике и 

праксе остаје отворено за промишљање. 

 У закључку је наглашено да су на скупу разматране веома озбиљне 

теме. Педагози закључују да су образовне промене потребне и да су, 

управо, педагози ти који их морају иницирати. На скупу су 

разматрани услови и претпоставке реформе. Како је истакнуто, 

реформа је дуг и сложен процес. Неопходно је стално преиспитивање. 

 Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије, 

дала је завршну реч. Како је истакла, веза Друштва са Одељењем за 

педагогију  све је већа, али и сарадња са Филозофским факултетом 

уопште. – Ушли смо у годину великог јубилеја – 70 година рада 

Педагошког друштва Србије – истакла је Наташа Стојановић. Додала је 

да је приоритет измена Правилника о раду стручних сарадника. Она је 

задовољна досадашњим радом Друштва, али истиче да треба још 

много тога да се унапреди. 

 Можемо закључити да је питање, заправо, реторичко и да се 

одговор сам намеће. Педагози закључују  да постоје раскораци између  

образовне политике и праксе. Питање образовне политике и праксе 

остаје отворено за промишљање. 

Јелена Јовановић, педагог  

НАСТАВАК СА ПОЧЕТНЕ СТРАНЕ... 

Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије 

Добитници награда и признања Друштва за 2018. 

годину су: 

Невенка Крагуљац – добитница  захвалнице за 

остваривање циљева Педагошког друштва Србије, 

постигнуте резултате у вођењу Републичке секције. 

Драгана Павловић Бренеселовић – добитница 

захвалнице за вишегодишњу сарадњу, допринос 

развоју и јачању угледа Педагошког друштва Србије. 

Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања – захвалница за Завод који све ове године 

Педагошко друштво Србије и педагоге доживљава као 

значајан ресурс у многим активностима који 

заједнички реализујемо, а који су од системског 

значаја за квалитет образовно-васпитног рада 

уопште. 

Биљана Радосављевић – плакету за постигнуте 

изузетне резултате у остваривању циљева развоја и 

унапређивања рада Педагошког друштва. 

Соња Жарковић – ПДС постхумно додељује плакету за 

изузетне заслуге у јачању угледа, афирмације, развоју 

визије Педагошког друштва Србије.  

Професор Никола Поткоњак – признање за животно 

дело, изузетни допринос педагогији као науци и 

дугогодишњи рад у оквиру Педагошког друштва 

Србије  у циљу афирмације струке.  

ДОБИТНИЦИ  НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ  

Сања Југовић, дипломирани педагог  
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Скупштина Педагошког друштва Србије одржана је на 
Филозофском факултету у Београду 28. септембра. Према речима 
Наташе Стојановић, председнице Педагошког друштва, не постоји 
адекватније место где Педагошко друштво Србије може да одржи 
Скупштину. То место је управо Филозофски факултет са којим ПДС 
има изванредну сарадњу. 

 Проф. др Драгана Павловић - Бренеселовић је у име Филозофског 
факултета у Београду поздравила скуп. Уважена професорка сматра 
да је Филозофски факултет природно место за овакав скуп и да би 
требало да се педагози окупљају што чешће, размењују идеје и заједно 
раде. – Бити педагог је свакако тешко и увек је било. Наиђу времена 
када је то нарочито тешко, али је то увек важна, одговорна и часна 
професија – нагласила је професорка Драгана Павловић 
Бренеселовић. 

 Председница Наташа Стојановић је истакла да је Друштво успело 
да покрене и промени много тога, али да, свакако, има још пуно тога 
да се уради. Циљ је постизање стабилности у ПДС-у. Како је нагласила, 
догађај у коме се Друштво експонира као струковно друштво јесте 
скуп ,,Сусрети педагога” који се одржава традиционално на 
Филозофском факултету. Тај скуп је одувек одржаван у јануару и 
познат је као Јануарски сусрети педагога. Према речима председнице, 
настојања су да се поново скуп одржава сваког јануара. Како је 
председница рекла, последњи скуп је био најпосећенији до сада. 
Такође, тај скуп се издваја и по томе што је добио високу оцену, били 
су значајни гости: наш уважени професор др Никола Поткоњак, гошћа 
из Словеније и др.  

 ПДС сарађује са разним институцијама, али стална сарадња је са 
Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања. То је 
континуирана сарадња која ће се свакако наставити. Друштво 
сарађује и са Заводом за унапређивање васпитања и образовања, и та 
сарадња ће се продубљивати и наставити. 

 У наредном aкредитационом периоду ПДС је носилац 12 програма 
стручног усавршавања;поред програма који су били акредитовани и у 
претходном периоду, акредитовано је и 5 нових програма и по први 
пут имамо акредитнован програм за обуку запослених у 
предшколским установама. Такође, Друштво започиње још један 
пројекат за предшколце ,,Заједно за децу” у сарадњи са Центром за 
интерактивну педагогију уз подршку Фонда за отворено друштво. 
Друштво је реализовало и пројекат мобилности у оквиру Темпуса за 
педагоге из предшколских установа. Тренутно се реализује пројекат 
„Безбедни клинци“, који је намењен едукацији родитеља у циљу 
заштите и безбедности деце на интернету, пројекат подржава и 
помаже компанија VIP Mobile Србија. 

 Друштво сарађује са медијима. Наши чланови објављују текстове 
у ,,Просветном прегледу”, гостовали смо  у Јутарњем програму Радио 
Београда,као и у јутарњим програмима на различитим телевиијама, 
објављен је и текст у „Магазину Политика”. Наши представници су 
учествовали и у научном програму РТСа. 

 Истакнута је веома лепа сарадња са Дечјим културним центром 
који је увек отворен за сарадњу и увек излази у сусрет активностима 
Друштва. Последњих година се та сарадња продубљује.. Негује се 
добра сарадња са издавачким кућама, а посебно са ИК ,,Едука”, ,,Клет”, 
,,Клио”.  

 Друштво има и издавачку делатност коју негује и настоји да прати 
савремене теме. Поред часописа ,,Настава и васпитање“, 
објављује ,,Педагошке новине”. 

 Скупштина је изабрала нове уреднице часописа; др Живку Крњају 
и др Лидију Радуловић. Живка Крњаја је истакла да часопис треба да 
служи промовисању педагошке науке. – Нема напредовања струке без 
јединства теорије и праксе – нагласила је и додала да је важно да 
педагози бране став за који се залажу. Алекса Еремија технички 
уредник сајта, представио је рад сајта Друштва. Према речима Алексе 
Еремије, сајт је технолошки поуздан. Посећеност сајта је велика. 
Педагошко друштво је присутно на друштвеним мрежама. У плану се 
бројне новине сајта које ће омогућити корисницима разне могућности 
и иновације, као на пример могућност сихнронизације фајлова. У 
плану је Гугл учионица за чланове ПДС-а. 

 Невенка Крагуљац је представила рад Републичке секције 
педагога Педагошког друштва Србије. Секција настоји да прати све 
актуелне теме и да увек буду заступљени примери добре праксе. 
Према речима Невенке Крагуљац, и протекле године су гостовали 
значајни стручњаци из Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Института за педагогију и др. Настојање је да се афирмишу 
сви чланови Друштва који су мотивисани и да се укључе у рад секције. 

О раду редакције ,,Педагошких новина” говорила је Драгана 
Спасојевић, уредница. Током протекле године су изашла три броја. 
Новине прате мисију и визију Педагошког друштва Србије. Почетна 
идеја је била да се размењују знања и искуства и да се унапређује 
пракса. Редакција настоји да то реализује. Први број је изашао 1. јуна 
2013. године. Тираж је 300 примерака.  

 
 Представници подружница су поднели извештај о раду и 

активностима у претходном периоду. Свака подружница је приказала 
изузетно богате активности и изванредне резултате. Урађени су 
важни пројекти, истраживања, стручна усавршавања и друго. 

 Наташа Стојановић, председница, најавила је одржавање стручно-
научног скупа ,,Образовна политика и пракса: у складу или у 
раскораку?”, предстојећи јубилеј Друштва-70 година постојања, као и 
разматрање питања положаја педагога. 

 Први пут након много година додељене су награде и признања 
педагозима, који су постигли значајне резултате и дали вредан 
допринос педагошкој науци и пракси.  

Председница Наташа Стојановић се посебно захвалила породици 
Соње Жарковић: ,,Велику захвалност дугујемо Соњи и мада није више 
са нама, она је увек ту, присутна и биће заувек са нама.” Затим је 
уручила признање члановима породице Соње Жарковић. Мајка Соње 
Жарковић се захвалила речима: ,,Соња је пуно радила за педагогију, за 
науку. Желела је и више, али није стигла. Живот у трену прође, али 
идеје остају да живе вечно.” Биљана Радосављевић, потпредседница 
Друштва, је такође истакла Соњин допринос и незаборавну сарадњу. 

 На крају Скупштине упућен је још једном позив секцијама, 
подружницама и свим члановима, да дају подршку и допринос  
обележавању великог јубилеја Друштва-седамдесетогодишњице рада 
и постојања.  

СКУПШТИНА ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ  

Сања Југовић, дипломирани педагог  

Скупштина Педагошког друштва Србије 

Радно председништво Скупштине 
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Биљана Лајовић , МПНТР: 
Правна основа за доношење овог Правилника, који је ступио на 

снагу 15. септембра 2018. године, је члан 86. (васпитне и васпитно-
дисиплинске мере и правна заштита ученика) Закона о основама 
система образовања и васпитања, а идеја која је у основи овог 
приступа је да се ојача васпитни рад у школи. 

Активностима, које су њиме прописане, развија се посебно 
друштвено одговорно понашање ученика и не односи се на 
активности школе које су планиране Годишњим планом рада, у који 
су укључени сви, односно већина  ученика школе, односно  одељења. 
Дакле, није реч о дисциплинским мерама («казнама»), већ о 
активностима које треба да доведу до промене понашања из 
нежељеног у жељено, из неконструктивног у констуктивно, из 
неодговорног у одговорно. 

Овако прописан друштвено- користан и хуманитарни рад је облик 
ресторативне дисциплине - то је приступ којим се омогућава 
умањивање, односно уклањање учињене штете/последица, развија се 
свест о сопственој и одговорности других као и о последицама 
сопственог и понашања других. Тако се помаже и подстиче 
поправљање односа укључених страна.  

Приликом одређивања активности користе се нарочито: 
саветодавни рад, техника дијалога, поступак школске медијације, 
вршњачка медијација.  

Посебно треба да се обрати пажња на психофизичке  
карактеристике ученика, здравствену способност, узраст, 
достојанство, однос активности ДКР-а и ХР-а и тежине повреде или 
кршења забране. 

Наглашава се да је важно и узима се у обзир мишљење 
представника Тима за инклузивно образовање када ученик похађа 
наставу по ИОП-у. 

Приликом одређивања активности одељенски старешина и  
директор консултују родитеља, који је обавезан да се активно укључи 
у остваривање плана ДКР-a и ХР-a. 

Ангажовање ученика у активностима друштвено-корисног, 
односно хуманитарног рада узима се у обзир приликом утврђивања 
закључне оцене из владања (крај 1.полугодишта и на крају школске 
године). 

Евиденцију  води лице задужено за остваривање и праћење 
активности. 

Лице задужено за праћење активности подноси извештај о 
ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. 

Школа својим општим актом прописује начин евидентирања и 
извештавања о ефектима. 

У Правилнику су посебно наведени примери активности, који могу 
да се одреде, уз изречену васпитну меру за лакшу повреду обавеза 
ученика,  затим за тежу повреду обавеза ученика, као и за повреду 
забране. 

Те активности могу да се комбинују, а наведене листе могу да се  
прошире и другим активностима које су примерене специфичностима 
школе, а прописују се општима актом школе. 

Правилно примена овог правилника не омогућава да се у 
одређивању активности примењује принцип аутоматизма, већ 
приликом одређивања активности треба брижљиво да се анализира 
ситуација, карактеристике ученика и изабере она активност, односно 
активности које ће дати најбољи ефекат. 

 

Јела Станојевић, педагог:  
Правилником о обављању друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. 
закон) прописани су  ближи услови о начину, садржају, дужини, месту 
и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање 
друштвено-корисног, односно хуманитарног рада који школа, упоредо 
са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, 
одређује ученику. 

Циљ Правилника је да се деца науче одговорном понашању, да се 
утиче на систем вредности детета и да се повећа одговорност свих 
учесника образовно-васпитног система. 

 За сваку од мера дате су  активности, као предлози за умањење 
или пак отклањање штете, а неке од њих су: продужетак обавезе 
редара, помоћ домару у радионици, поправка, уређење школског 
дворишта (нпр. чишћење снега, окопавање цвећа, фарбање ограда или 
клупа); помоћ дежурном наставнику за време одмора, помоћ у 
обављању административних послова (нпр. ковертирање, 
прекуцавање текстова и др.),  

У Правилнику се, такође,  налазе и активности које се односе на 
припему материјала за рад у вези са темом која је повезана са 
одређеним понашањем и системом вредности који би требало да 
ученик промени, односно усвоји, учествовање у предавањима /
трибинама које остварују стручњаци из одговарајућих области; помоћ 

Тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању активности у 
вези са безбедношћу, у складу са узрастом и статусом ученика (брига 
о безбедности млађих ученика уз присуство наставника, припрема 
презентација, радионица, предавња, реализација предавања/
радионица у одељењу  и др.). 

 За повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, као и забрану понашања, које вређа углед, част или 
дстојанство, налазе се активности као што су:  организовање 
предавања/ презентације на тему људских права, као и права деце,  
учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ и подршку 
угроженика ( Црвени крст, Свратиште, Установе заштите деце без 
родитељског старања и сл.).  

 Друштвено- користан, односно хуманитарни рад  школа одређује 
се ученику у складу са тежином учињене лакше и теже повреде 
обавезе ученика или повреде забране,  водећи рачуна о психофизичкој 
и здравственој способности, узрасту и достоајнству ученика. 

 Правилник је ступио на снагу 15.9.2018. године.  
 
 

1. Шта је Песталоци дечија фондација и чиме се бави? 
Песталоци дечија фондација је непрофитна међународна 

организација са седиштем у Швајцарској основана 1946. године. Тада 
је изграђено Дечије село у Трогену, где је седиште које је отворило 
врата деци из ратом угрожених подручја, ратној сирочади, пружајући 
им могућност да живе у миру и да се упознају и друже са вршњацима 
из других култура. И данас Дечије село организује различите 
програме за децу и младе из Швајцарске и других земаља. 

Мисија интернационалног програма Песталоци дечије фондације 
је омогућавање приступа квалитетном образовање деци и младима из 
осетљивих група и промоција мира и поштовања различитости. 

Нит која повезује све активности је Kонвенција о правима детета 
јер у суштини сви пројекти Песталоци дечије фондације усмерени су 
на подршку за остваривање права детета, посебно у сфери права на 
квалитетно образовање, спречавање дискриминације и право на 
партиципацију. 

2. У којим земљама ради Песталоци дечија фондација? 
Поред Швајцарске, Песталоци дечија Фондација подржава пројекте 

у сфери образовања у Латинској Америци и то у следећим земљама: 
Хондурас, Гватемала, Ел Салвадор у Азији у Мјанмару, Лаосу и 
Тајланду, у Африци у Етиопија, Танзанији и Мозамбику и у 
Југоисточној Европи у Србији, Македонији и Молдавији. У овим 
земљама Песталоци дечија фондација реализује пројекте усмерене на 
подршку деци из осетљивих група у приступу квалитетном 
образовању. Ти пројекти, наравно, узимају у обзир локални контекст 
сваке земље тако да одговарају на специфичне потребе за подршком у 
свакој појединој земљи. 

Деца и млади из земаља Југоисточне Европа, Швајцарске и других 
европских земаља, имају прилику да се друже и уче једна од других 
током програма интеркултуралне размене која се одвија у Дечијем 
селу у Трогену. 

Око 5000 младих из Србије је учествовало у програмима размене у 
протеклих четрнаест година одкада Песталоци дечија фондација 
подржава пројекте у Србији. 

3. Kако Песталоци имплементира пројекте? 
Песталоци дечиј фондација пружа финансијску, организациону и 

стручну помоћ локалним организацијама које имплементирају 
пројекте. То су обично невладине организације које имају искуство у 
области образовања, рада са децом и младима, спремне да уче и да се 
даље развијају. 

Сарадња се одвија кроз партнерски однос, међусобно уважавање, 
значајну подршку током планирања, реализације, праћења и 
евалуације пројеката. 

4. Шта је специфичност у раду Песталоци дечије фондације у односу 
на друге организације цивилног друштва које реализује сличне 
пројекте? 

Песталоци дечија фондација подржава дугорочне и развојне 
пројекте. Један од главних циљева је да се обезбеди да постигнути 
резултати, развијени модели и добра искуства која се развију кроз 
пројекте постану део свакодневне образовне праксе и када се пројекат 
заврши као и да се то искуство, постигнути резултати прошире на 
што већи број школа у Србији. Због тога се сви пројекти планирају 
тако да остваре утицај пре свега и најважније на свако дете, на 
наставнике и школу као целину, али и на целокупан образовни 
систем. Такође, одрживости промена насталих под утицајем пројекта 
треба да допринесе и трајање пројекта које је најчешће планирано у 
три трогодишња циклуса. Другим речима, већина пројеката траје 
девет година, што је оптимално време да се нека промена учврсти као 
трајно побољшање квалитета у комплексном систему као што је 
образовање. 

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО - КОРИСНОГ, 
ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА  

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ПЕСТАЛОЦИ ДЕЧИЈУ 
ФОНДАЦИЈУ 
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5. Kолико дуго је Песталоци присутан у Србији и које су најважније 

активности до сада? 
Песталоци ради Србији од 2004. године, али је тек прошле године 

отворена канцеларија, односно представништво. 
Током овог периода у сарадњи са локалним партнерским 

организацијама реализована су три пројекта Пројекат Живети заједно 
је реализован у периоду 2003 - 2011 године и био је усмерен на 
промоцију интеркултуралних вредности кроз ваншколске 
активности и акције и развој интеркултуралних компетенција кроз 
редовну наставу. Пројекат се реализовао у десет школа широм Србије 
у сарадњи са Центром за права детета из Београда и Ужичким 
центром за права детета Ужице и партнерским организацијама, 
Форум цивилне акције Форца, Пожега, Центар за креативни развој 
Kњажевац, Дечија радост, Зајечар, Друштво за развој креативности, 
Алексинац, Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља 
деце и омладине, Ниш, Имам идеју, Kраљево и Урбан-ин, Нови Пазар. У 
оквиру пројекта креиран је приручник за интеркултурализам За 
разлику богатије, 

(хттп://цпд.орг.рс/wп-цонтент/уплоадс/2017/10/за_разлику_ 
богатијеб.пдф) 

Пројекат Једнаке шансе у средњошколском образовању 
реализован је од 2005. до 2013. године и био је посвећен развоју 
Модела успешне инклузије деце ромске националности и других 
мањинских и маргинализованих група у средњошколском 
образовању, формирању школског тима одговорног за развој школа 
једнаких шанси и успешног инклузивног модела, формирању 
вршњачких едукатора и подстицању партиципације ученика. Модел 
школе су на локалном нивоу препознате као примери добре праксе 
посебно када се ради о инклузији Рома. 

Центар за интерактивну педагогију уз подршку Фонда за отворено 
друштво и три локалне партнерске организације из Ниша Ромског 
едукативногф центра, Удружења ромских студената из Новог Сада И 
удружења  Ромско - српско пријатељаства Стабло из Kрагујевца је 
креирао пројекат и почевши пд три средње школе проширио га на 
девет школа., укључиши нове градове Kрушевац, Лесковац и 
Суботицу. 

У оквиру пројекта настале су два публикације: Водич за школу 
једнаких шанси (хттпс://www.ципцентар.орг/преузимање/
публикације/Водиц%20једнаких%20санси.пдф) и приручник Школа 
једнаких шанси - Минимум педагошке интервенције за успешну 
инклузију ученика у средњошколско образовање (хттпс://
www.ципцентар.орг/преузимање/Прируцник%20Скола%
20једнаких%20санси.пдф). 

Пројекат Мултипликација - Живети толерантно (2006-2014) је 
реализован у осам градова у Војводини.Главни циљ овог пројекта је 
био подстицање развоја интеркултуралног друштва у којем сваки 
грађанин, посебно млади, имају могућност да активно учествују у 
развоју демократских вредности. Активности су били усмерене на 
укључивање интеркултуралног образовање у наставу и и ваннаставне 
активности, оснаживање младих за укључивање у процес доношења 
одлука на нивоу школе и локалне заједнице и оснаживање и јачање 
регионалне мреже младих. Партнерске организације су: Панонија из 
Новог Сада, Машталиште из Зрењанина, Раванград из Сомбора, Осмех 
из Врбаса, Отворене Перспективе из Суботице, Пријатељи деце из 
Бечеја, Пријатељи деце из Инђије, Група Пад из Новог Бечеја и 
Фестивал различитости из Бачке Паланке. 

6. Kоји су актуелни пројекти Песталоци дечије фондације у Србији? 
Тренутно се реализују три пројекта. Први од њих  је Образовање за 

права детета који траје већ шест година. 
Партнерске организације у овом пројекту су: Ужички Центар за 

права детета, Нексус из Врања, Отворени клуб из Ниша, Центар за 
креативни развој из Kњажевца и Имам идеју из Kраљева. 

Тренутно је у фази осмишљавања активности за наредни период, 
који ће вероватно трајати три године. Песталози дечија фондација 
подржава дугорочне пројекте јер  се тиме осигурава квалитет и 
одрживост промена. Досадашња постигнућа овог пројекта су веома 
значајна. Пројекат се реализује у 10 школа у којима је већ устаљена 
пракса да деца уче о правима детета кроз наставу различитих 
предмета. Поред тога у школама су успостављене процедуре који 
подстичу ученичку партиципацију првенствено кроз подршку раду 
Ученичког парламента. Један од најзначајних досадашњих резултата 
пројекта је објављивање публикације  Индикатори остварености 
права детета у образовању (ИНДЕKС) која поред тога што може да се 
користи као ''мерни инструмент'' за процену остварености права 
детета у свакој школи, може да буде путоказ за развој у правцу 
потпунијег поштовања и остваривање права детета. У школама у 
којима се реализује пројекат  усвојени су правилници о информисању 
и учешћу ученика у одлучивању, чиме је значајно унапређено право 
на партиципацију, што је по општим оценама једна од ''бољки'' нашег 
образовног система. 

Други пројекат Пројекат Заједно ка средњој школи - Подршка деци 
из осетљивих група у преласку у средњу школу започео је 2017. 
године, главни пројектни циљ: је повећати стопу уписа у средњу 
школу ученика из осетљивих група. Пројекат се реализује у 10 школа 
из мање развијених делова Србије. Овај пројекат се реализује у 
сарадњи са Центром за образовне политике (ЦОП) и активности 
обухватају индивидуализацију редовне наставе, али и припремне 

наставе за полагање завршног испита, прилагођену професионалну 
оријентацији, рад са наставницима, директорима и родитељима. 
Очекујемо да ћемо у оквиру овог пројекта развити препоруке за пакет 
структурисаних мера које имају за циљ повећање стопе уписа и 
наставка школовања у средњој школи ученика из осетљивих група. У 
пројекту учествује 10 основних школа из : Сурдулице, Ђурђева, Бора, 
Ћуприје, Житковца, Брестовца, Kњажевца, Бечеја, Лесковца и Нишке 
Бање. 

Трећи пројекат  Мој град , моје школе се реализује од 2017. године 
у сарадњи са Службом Kоординационог тела Владе Републике Србије 
за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и организацијом Група 
484. Главни пројектни циљ је допринос унапређењу сарадње између 
основних и средњих школа у Бујановцу у којима се настава реализује 
на српском и на албанском језику. Активности су усмерне на 
промоцију интеркултуралних вредности у школама и локалној 
заједници, а ђаци из школа у којима се учи на српском, односно 
албанском језику, планирају и реализују заједничке активности и 
истраживачке пројекте, док наставници укључују елементе 
интеркултуралног образовања у редовну наставу.  пројекту учествују 
све основне и средње школе на територији општине Бујановац. 

У пројектима које је подржавала или данас подржава Песталоци 
дечија фондација учествовало је преко тридесет хиљада деце, преко 
50 школа, преко седам хиљада наставника из Републике Србије. 

7.  Да ли се организују неке активности и за наставнике у Трогену? 
За наше партнерске организације који имплементирају пројекте 

сваке године се организују обуке у Швајцарској, намењене јачању 
њихових капацитета за планирање, реализацију и вредновање 
пројеката. За наставнике, који су као супервизори подршка деци 
током њиховог боравка у Трогену током програма интрекултуралне 
размене, организоване су различите радионице које су по речима 
наших колега једно изузетно и веома значајно професионално 
искуство. Теме  радионица односе се на наставу у којој је ученик у 
центру, примену радионичарског приступа и друго. 

8. Шта се планира за наредни период? 
Поред наставка већ планираних пројектних активности, наши 

напори ће бити усмерени ка ширењу добрих пракси успостављених у 
оквиру наших пројектних школа, као и према осигурању одрживости 
пројектних резултата, вредних постигнућа у креирању квалитетне 
наставе. Та одрживост може се обезбедити кроз препознавање 
промена у нашим школа на системском нивоу, другим речима, оно 
што је развијено у школама које су биле укључене у наше пројекте, 
требало би да се прошири, примени и у свим осталим школама у 
Србији, јер доприноси квалитету живота и учења деце у школама. 
Због тога смо подржали групу Министарства просвете задужену за 
израду Правилника о модел установама. Овај правилник треба да 
омогући да се препознају све изузетне праксе које постоје у нашим 
школама и вртићима, па се надамо да ће то бити простор за ширење 
добре праксе образовања за права детета настале у школама које 
реализују наш пројекат. 

Друга значајна иницијатива која је у току, а која може да трасира 
наше будуће активности је истраживање могућности за укључивање 
образовања за права детета у иницијално образовање наставника, 
првенствено учитеља. 

Пошто је за нашу Фондацију карактеристично дугорочно 
планирање, кад се ради о неким будућим пројектима размишљамо и 
истражујемо потребе у средњошколском образовању као и потребе 
деце и младих са тешкоћама у развоју и учењу и инвалидитетом. 

Свих ових година значајну подршку добијамо од Минстарства 
просвете, технолошког развоја и науке кроз подршку за реализацију 
пројеката и пилотирање новина у одабраним школама, стручне савете 
и смернице за развијање нових пројеката, и даљи развој постојећих 
пројеката. 

Јелена Најдановић Томић, педагог 

Славица Kијевчанин, психолог 
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Пројекат „Заједно за децу“ реализују Педагошко друштво Србије и 
ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Фондацијом 
за отворено друштво, Србија,   у периоду од 01. августа 2018. до 31. 
августа 2019. године.  

Општи циљ пројекта је боље разумевање јавности о значају квали-
тетног предшколског васпитања и образовања за сву децу, а нарочито 
за децу из осетљивих група и промовисање вредности друштвене и 
образовне инклузије на локалном и националном нивоу у Србији. 

У оквиру планираних активности пројекта „Заједно за децу“ у но-

вембру је расписан  конкурс за извођење акција. За извођење акција су 
конкурисали педагози запослени у предшколским установама – чла-
нови Педагошког друштва Србије у сарадњи са локалним невладиним 
организацијама (ЛНВО). Конкурсом је изабрано 6 акција које су подр-
жане грантом, а оне су: 

1.„Растимо заједно – време је за вртић“,  коју реализује ПУ „Мајски 
цвет“ из Великог Градишта и удружење „Креативна педагогија“ из 
Пожаревца 

2.„Када читам, дајем ритам“, коју реализује ПУ „Радост“ из Нових 
Бановаца и Центар за неформално образовање „Други корак“ из Нове 
Пазове 

3.„Стварамо шансу за свако дете“, коју реализује ПУ „Наша радост“ 
из Лучана и удружење грађана „Ларис“ из Чачка 

4.„Заједно за децу Чачка,“ коју реализује ПУ „Моје детињство“ из 
Чачка и Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију 
„Раскршћа“ из Чачка 

5.„Спорт деци крила даје“, коју реализује ПУ „Лане“ из Осечине и 
спортски савез „Осечина“ из Осечине 

6.„Осмех за све“, коју реализује ПУ „Полетарац“ из Баточине и У-
ЛОБ - Удружење локално организовање Баточина из Баточине 

Акције се спроводе у периоду фебруар - мај 2019. године. 
30. и 31. јануара 2019. године у хотелу „Парк“ у Београду одржан је 

дводневни тренинг за педагоге из предшколских установа и пред-
ставнике ЛНВО, чије смо акције подржали, као и за представнике ме-
дија. Обуци је присуствовало  27 учесника, 15 новинара и 12 представ-
ника ПДС-а и локалних невладиних организација. 

Први дан тренинга био је усмерен на рани развој. Кроз 6 радиони-
ца биле су обухваћене следеће теме:  

•Зашто је важно улагати у рани развој? 
•Права детета 
•Политике и праксе предшколског васпитања и образовања 
•Уважавање различитости, недискриминаторни приступ и соци-

јална инклузија 
•Медијске поруке у раном развоју 
Други дан тренинга је био усмерен на улогу медија за рани развој. 

Обрађене су следеће теме: 
•Значај и одговорност медија у извештавању о деци 
•Дискриминаторни језик и слике 
•Укључивање деце у извештавање о деци 
Од 5. априла креће онлајн обука „Живети различитост у вртићу“ за 

100 запослених у 6 предшкослих установа које учествују у Пројекту. 
Обука има за циљ да изгради заједничко разумевање предрасуда и 
стереотипа, препознајући их у свакодневном животу и професионал-
ној пракси, као и оснаживање професионалаца да препознају механи-
зме, који стварају неједнакост у образовном контексту, и да се под-
стакну да предузму активности у циљу стварања окружења, у којем ће 
разноликост бити посматрана као нешто што обогаћује, и у којем ће 
свако дете моћи да развије свој пун потенцијал. 

Након завршене онлајн обуке, средином маја је планиран по један 
непосредан сусрет, односно уживо обука у свим предшколским уста-
новама које учествују у Пројекту. 

20. маја 2019. године у Београду је планирано заједничко окупља-
ње свих представника акција како бисмо сумирали резултате урађе-
ног и направили план за потенцијалне даље активности.  

Добијени одговори на питање да ли бављење спортом има утицај 
на постигнут школски успех код ученика основне и средње школе.  

У току периода март-април, у Техничкој школи „Уб“ спроведено је 
истраживање везано за то какав утицај има бављење спортом на 
постигнут школски успех. Истраживање је настало из жеље родитеља 
ученика, потреба саме школске праксе и локалне заједнице да се до-
бију одговори на питање колико бављење спортом има утицаја на 
постигнут школски успех,  као и колико су ученици основне и средње 
школе оптерећени обавезама према тренинзима, школи и слободним 
активностима. 

У истраживању су испитани ученици Техничке школе „Уб“, као и 
ученици ОШ „Миле Дубљевић“ из Лајковца, како би се испратио успех 
ученика спортиста, али и ученика који се не баве активно спортом, 
почев од виших разреда основне школе, па до краја средње школе. 
Истраживање је спровео педагог средње школе, који је и поделио 
анкетни материјал ученицима у средњој школи. Анкетни материјал 
ученицима основне школе „Миле Дубљевић“ је поделио педагог те 
школе  Дражан Милосављевић.   

Планирано је било да се из обе школе испита по 80 ученика спор-
тиста (који се баве спортом), као и контролна група испитаника од 80 
ученика који се не баве активно спортом, односно оних ученика који 
не тренирају ниједан спорт. На крају, укупно је из обе школе испитано 
167 ученика, 84 спортиста и 83 ученика из контролне групе који се не 
баве активно спортом, односно 89 ученика Техничке школе „Уб“ и 78 
ученика из ОШ „Миле Дубљевић“. 

Како би се установило какав утицај има бављење спортом на 
постигнут школски успех, свим испитанцима је провераван школски 
успех постигнут у претходном разреду, као и успех на крају првог по-
лугодишта школске 2017/2018. године. Путем истраживања, провере-
но је и колико одређени фактори имају утицаја на постигнут школски 
успeх, попут времена проведеног за учење, времена проведеног на 
тренингу и бављења одређеним хобијем, разреда, провођење слобoд-
ног времена и укључености у секције, додатну и допунску наставу.  

УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ НЕ БАВЕ АКТИВНО СПОРТОМ 
Девојчице постижу, генерално, бољи успех од дечака у обе катего-

рије (на основу анализираног школског успеха у претходном разреду 
и на крају првог полугодишта). Већина испитаних ученика која се не 
бави активно спортом постигла је врло добар или одличан успех на 
крају претходног разреда (њих 68 од укупно 83, односно 81,92%), а 
њих 59 је постигло такав успех на крају првог полугодишта. Укупно 78 
испитаних ученика из ове категорије (од њих 83) сматра да им хоби, 
којим се баве у своје слободно време, не узима превише времена. Све-
га 50 испитаних ученика укључено је у секције, додатну или допунску 
наставу у школи. Међутим, са годинама школовања се ова бројка у-
кључености у ваннаставне активности знатно смањује, па је тако при-
метно да је међу ових 50 ученика знатно више основаца, него ученика 
средње школе. У већини случајева, ученици који постижу врло добар 
успех, укључује се у секције и друге остале облике образовно-
васпитног рада. Најдражи предмет ученицима који се не баве активно 
спортом јесте, управо, физичко васпитање (што наводи њих 23), а 
најмање интересантан предмет им је математика (што истиче њих 
28). Најлакши предмет им је физичко васпитање (њих 22 ово истиче), 
а најтежи опет математика (што наводи њих 34).  

Испитани ученици наводе да дневно у просеку уче око сат времена 
(што истиче њих 50 од 83). Већина ученика, која ово наводи, постиже 
врло добар или одличан успех (њих 39 од 50. Свега 26 њих у просеку 
учи око 2-3 сата дневно, а само 4 ученика учи дневно више од три са-
та. 

УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ 
На основу добијених података за ову категорију испитаника 

(ученика спортиста), закључује се да се већина (њих 46 од 84 укупно) 
бави 2-3 дана седмично спортом (тренира одређени спорт) док 35 
њих наводи да има тренинге, односно да се спортом бави сваки дан.  У 
целини посматрано, више је испитаних дечака који постижу бољи 
школски успех од девојчица, али је то последица испитаног узорка у 
овој категорији (знатно више је било испитаних дечака спортиста, 
него девојчица које се баве спортом, односно 58 дечака наспрам 26 
девојчица). Међутим, када се сагледа њихов успех у целини, већина 
њих је у претходном разреду постигла врло добар (њих 42) или одли-
чан успех (њих 28), односно укупно њих 70 од 84 у овој категорији 
испитаника. Свега 14 испитаних ученика спортиста је постигла добар 
успех на крају претходног разреда. Успех на полугодишту је, такође, 
врло сличан (19 је одличних, 35 врло добрих, 17 добрих, 1 довољан и 
чак 12 њих је полугодиште завршило са недовољним успехом).  

Од укупног броја испитаних ученика спортиста, 77 њих сматра да 
им бављење спортом (тренинг) не узима превише слободног времена. 
Што се тиче времена посвећеног за учење, 49 ученика, који се бави 
спортом, наводи да у просеку дневно учи око сат времена (од овог 
броја, њих 38 постиже врло добар или одличан успех на крају разре-
да). Укупно 30 њих истиче да дневно учи између 2-3 сата, а само 5 
испитаних ученика наводи да у просеку дневно учи преко три сата.  

Што се тиче времена посвећеног тренинзима и бављења спортом, 
већина испитаних ученика спортиста наводи да у просеку дневно про-
веде око 2 сата бавећи се спортом (односно да толико времена у про-
секу проведе на тренингу).  

Половина испитаних ученика спортиста (њих 42) наводи да је у 
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својој школи укључена у секције, додатну или допунску наставу. Међу-
тим, од овог броја ученика, који се укључују у ове облике образовно-
васпитног рада, већина је оних који постижу врло добар или одличан 
успех (тачније њих 33 од 42 испитаних ученика).  

Испитани ученици спортисти, у већини, очекивано наводе да им је 
најдражи предмет физичко васпитање (што наводи њих 48), а најма-
ње драг наставни предмет математика (што наводи њих 19). Најлак-
ши наставни предмет им је опет физичко васпитање (њих 31 ово на-
води), а најтежа математика (што истиче њих 25). 

Међутим, када се погледа податак везан за дужину бављења спор-
том, уочава се да се већина испитаних ученика спортиста (укупно њих 
51 од 84) бави спортом дуже од 3 године (неки чак и преко 10 годи-
на). Свега 33 испитаних ученика спортиста тренира одређени спорт 
краће од 3 године. Укупно 42 ученика спортиста (од њих 51 који се 
баве спортом дужи низ година) постиже врло добар или одличан 
успех на крају претходног разреда.  

АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА – ЗА ОБЕ КАТЕГОРИЈЕ ИСПИТА-
НИКА 

На основу приказа свих добијених резултата истраживања, може 
се закључити да у целини бављење спортом нема већег утицаја на 
постигнут школски успех код испитаних ученика, с обзиром да међу 
ученицима спортистима и ученицима који се не баве активно спортом 
не постоје веће разлике у постигнутом школском успеху. Већина испи-
таних ученика (из обе категорије) постиже врло добар или одличан 
успех, проведу дневно у просеку исто времена бавећи се спортом, од-
носно изабраним хобијем. Подједнако се укључују и у друге облике 
образовно-васпитног рада у својој школи и сматрају да им бављење 
хобијем, односно спортом, не узима превише слободног времена.  

Ово истраживање је ,такође, показало да је постигнут школски 
успех код свих испитаника врло стабилан, односно да не постоје већа 
одступања у постигнутом школском успеху на крају претходног разре-
да и крају првог полугодишта. Ово нам говори да су испитани ученици 
спортисти врло дисциплиновани када је одржавање доброг школског 
успеха у питању, као и да ученици који се не баве активно спортом не 
постижу бољи школски успех од својих вршњака који се активно баве 
спортом.    

ПРЕВОД СА ШПАНСКОГ:  ДАНИЈЕЛА ПЕЈЧИЋ 
КАРПОС, 2017, 154 СТР. 

 
"Љубав и педагогија" је роман у којем писац трага за „личним спа-

сењем“  и на духовит начин критикује  безрезервну веру у рационали-

зам и моћ науке.  
Познат је по својим есејима о религији, метафизици, политици и 

шпанској култури. Данас се  памти по својој прози, у којој је на себи 
својствен начин и песничком употребом језика, изражавао психоло-
шка стања и емоционалне конфликте. Као један од претеча егзистен-
цијализма, у својој филозофији испитивао  је напет однос разума и 
вере, религију, слободу мисли и трагичност смрти. Активно је учес-
твовао у академском и политичком животу своје земље. Предавао је 
грчки језик и историју шпанске књижевности на Универзитету у Сала-
манки. Две године био је члан Шпанског посланичког конгреса од 
1931. до 1933. године. 

Роман, који представљамо, сигурна сам  да ће читаоцу пружити 
разоноду, али и дати интересантне поуке о педагогији и васпитању, 
уопште. Педагогија,  сматра аутор,  није: „Ништа друго него психичка 
флашица, вештачка исхрана за оно што се назива духом, јер неким 
именом се мора звати“.  

 Роман је пун контраста, спаја комично и трагично, аутор приже-
љкује дедуктивни брак, а оставарује индуктивни, жели да одбаци при-
родно да тежи ка неприродном, вештачком, јер је природа „савршена 
шепртљанија“... 

У роману „Љубав и педагогија“ Мигел де Унамуно описује дон Ави-
та Караскала, интелектуалца, који верује да се од детета може створи-
ти геније применом модерних принципа социолошке педагогије. На 
том путу, у жељи да му помогне, његов узор је  загонетни филозоф дон 
Фулхенсио. 

Он га саветује да малог Аполодора (колико је само дон Авито дуго 
размишљао које име да носи „ геније“) мора „ пустити да лети, да се 
спусти на земљу, да кљуца зрневље, газећи по чврстом тлу. Зрневља се 
у лету не могу хватати. Само  логиком можемо доћи до хране.“ 

На развој Аполодора утиче и дон Фулхенсио и свештеник Менагу-
ти, који га упућују  да пише, да његовим делима и речима влада само 
један принцип који ће их сједињавати, а то је он сам, јер љубав пред-
ствља  све, а сва уметничка дела љубављу су инспирисана. И Аполодор 
је живео и осетио љубав, био је заљубљен, волео је, писао је.... Волео је 
и писао живео је и надао се, све док љегова љубав није пожелела дру-
гог мушкарца и док његово објављено дело није прошло  запажено. 

Тада настаје велики пораз за њега, жеља да не постоји, да не жи-
ви... 

После толико страница описане његове јаке љубави са једне стра-
не и  описаног осећаја неузвраћене љубави, патње и питања о животу, 

са друге, у његовој кући дешава 
се велика трагедија, умире му 
млађа сестра.  

Његова жеља да не постоји 
бива све већа и он  на крају рома-
на, завршава трагично.... 

Насилна смрт Аполодора за-
дала је најтежи ударац поред 
родитеља и Петри, њиховој слу-
жавки, која носи његово дете.... 

Оно што чини посебност овог 
романа је  то што би читалац 
можда волео да зна како су овај 
трагични крај доживели мајка 
Аполодорова, отац дон Авито, 
дон Фулхенсио, Кларица, девојка 
у коју је Аполодор био заљубљен, 
Петра и други . Али,  овако, свако 
од читалаца  има своју верзију 
наставка, а то на неки начин 
представља  за писца „лично спа-
сење“.  

На крају, у роману, једно је 
сигурно да ће дон Авито васпита-
вати и образовати свог унука, са 
циљем да не прави грешке као што је радио са својим сином. Тада се 
присетио детињства и речи што му је у једном разговору напоменуо 
дон Фулхенсио, а односи се на педагогију и гласе овако: 

 „.Не сећате се да сте били дете, а желите да будете педагог! Педагог 
који се не сећа детињства, који није освестио своје детињство! Педагог! 
Деци се можемо приближити само из визуре сопственог детињства!“ 

 А, шта ће урадити дон Авито, кад  је почео да се присећа свог де-
тињства? 

Романа  поред предговора и поговора, има и посебан део Белешке 
за спис о кокотологији.  

Реч кокотологија састављена је од две речи : француске cocotte 
што значи „ птичица од папира“  и грчке logia,  од logos што значи 
трактат. Француска реч спада у дечји речник, дословце означава пили-
ће, а у ширем смислу користи се за све птице, у пренесеном значењу- 
за птичице од папира и госпођице које воде раскалашне животе. 

Занимљивост  о писцу: 
Мигел де Унамуно и Хуго ( 1864 –1936) био je шпански писац, фи-

лозоф и есејист. Унамуно је од детињства био велики љубитељ орига-
мија или – како га је он називао  кокотологије и прилично се извешти-
о у прављењу ових фигура од папира. Често се могао видети како у 
неком кафеу, у Саламанки, пажљиво пресавија салвету и прави фигуру 
птичице или неке друге животињице.  У томе је видео и корист за сво-
је здравље – сматрао је да спречава појаву парализе. 

 

Синиша Милак, педагог 

ЉУБАВ И ПЕДАГОГИЈА 
МИГЕЛ ДЕ УНАМУНО 

Јела Станојевић, педагог 

У оквиру пројекта „Унапређивање образовања у Србији кроз 
јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и 
других запослених за инклузивно образовање“, који спроводи Мрежа 
подршке инклузивном образовању (МИО) у сарадњи са групом 
МОСТ, а у сарадњи са a UNICEF-ом, Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије објављен је Јавни  позив 
(конкурс) за примере добре праксе који подразумевају иницијати, 
идеју, активност, акцију која уводи новине и подстиче процес 
успешног укључивања деце и ученика из осетљивих група у редовно 
образоавање.  

Сви заинтересовани васпитачи, учитељи, наставници, директори 
и стручни сарадници могли су доставити примере из праксе, који 
показују на који начин су образовне установе пружиле подршку 
деци из осетљивих група и подстакле њихово укључивање у редовно 
образовање и живот заједнице.  

На међународној конференцији „Инклузивно образовање-пут 
развоја образовања Србије“ промовисани су и награђени најбољи 
примери иклузивне праксе, односно њихови аутори. 

Међу дванаест награђених, нашла су се и три педагога: 
Сања Новаковић, „Прича о једном посебном дечаку“, Економско-

трговинска школа, Пожаревац 
Споменка Дивљан, „Флексибилност као подршка“, ПУ „Радост“ 

Нови Бановци 
Наташа Веселиновић, „Девојчица од порцелана“ „Техноарт 

Београд“ Школа за машинство и уметничке занате, Београд 

Наташа Веселиновић, педагог  

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ 
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МИЛЕНКО КУНДАЧИНА И ЈЕЛЕНА СТАМАТОВИЋ,  
„САМО КОРАК” Д.О.О. БЕОГРАД, 2018 

 
Тако резултати тих скоро невидљивих интерних истраживања по 

установама остају само мртво слово на папиру, иако би њихова 
видљивост могла помоћи многима да сличне или исте уочене 
проблеме јасније сагледају и квалитетније мапирају активности које 
воде ка превазилажењу уочених проблема у личној пракси.  Размена 
искуства, као и добијених резултата на пољу истраживања образовно-
васпитне пракс, данас нам даје могућност за брже реаговање и 
ефикасније сагледавање посматраног сегмента праксе. 

Књига Истраживање образовно-васпитне 
праксе и писање истраживачког рада аутора 
проф. др Миленка Кундачине и доц. др Јелене 
Стаматовић у издању ИК „Само корак” из 
Београда, која је објављена у оквиру едиције 
„Методички путокази” је стручна литература, 
која је сваком просветном раднику добар ослонац 
за реализацију истраживања у сопственој пракси. 
Садашњим и будућим истраживачима ова књига 
даје добре смернице да кроз основна 
методолошка упутстава квалитетније организују 
и реализују истраживања у оквиру свог 
делокруга рада.  Поред наведеног књига у 
значајној мери омогућава јачање личних 
компетенција просветних радника када је реч о 
умећу писања истраживачких, односно стручних 
радова, јер нам нуди и  систематизоване норме и 
правила АПА стандарда, који се примењују у 
писању радова када је реч о научним 
дисциплинама  које се баве образовањем и 
васпитањем.   Сагледавајући потребе данашњег 
школства, на глобалном нивоу, аутори су имали у 
виду да су за квалитетна  истраживања 
образовно-васпитне праксе потребна посебна 
знања и способности, па су књигу структурирали  
у 12 поглавља која су просветном раднику добар 
путоказ за  истраживање образовно-васпитне 
праксе: 1) Квалитет рада образовно-васпитних 
установа; 2) Врсте истраживања у образовно-
васпитним установама; 3) Могућности 
истраживања образовно-васпитне праксе; 4) Методе, поступци и 
инструменти у истраживању; 5) Израда скице истраживања; 6) 
Извођење истраживања; 7) Сређивање и обрада података; 8) Израда 
акционог плана; 9) Структура истраживачког рада; 10) Језик и стил 
писања рада; 11) Документовање извора; 12) Организација рукописа 
рада. На крају књиге су литература и прилози  у којима су дати 
корисни примери за поједине сегменте тока истраживања.  

У оквиру поглавља Врсте истраживања у образовно-васпитним 
установама стављен је акценат на емпиријско-аналитичка и акциона 
истраживања, која се најчешће примењују у образовно-васпитној 
пракси како у предшколским, тако и у школским установама. И једна 
и друга истраживања преко су потребна нашим установама.  Увиђа се  
да су акциона истраживања, управо, она истраживања чијом 
реализацијом можемо у мањој или већој мери утицати на 
унапређивање неког сегмента образовно-васпитног рада, не само 
кроз добијене резултате, већ и током реализације самог истраживања, 
па сходно наведеном циљ било ког акционог истраживања треба да 
буде усмерен према унапређивању неке активности, побољшању 
постојеће праксе, услова у којима се нека школска активност 
реализује, али и према повећању разумевања неког образовног 
сегмента међу ученицима, наставницима, родитељима. Све ово 
преточено у праксу јасно нам говори о неисцрпним могућностима 
истраживања образовно-васпитне праксе од анализе педагошке 
документације, преко наставе и учења, постигнућа ученика, пружања 
подршке ученицима до ресурса и руковођења установом. Када би се 
задржали само на настави као једном сегменту образовно-васпитне 
праксе, истраживања би нам дала повратну информацију за низ 
индикатора који се могу идентификовати током реализације часа/
активности, али и помогла у мапирању активности које воде 
унапређивању посматраног. Истраживања би нам омогућила да 
увидимо нпр. колико су поједине интерактивне технике у наставном 
процесу код појединих наставника биле више или мање успешне, који 
иновативни часови су ефикаснији и у ком одељењу, колико је 
атмосфера у одељењу важна за организацију групног рада, колико 
информационо- комуникациона технологија доприноси квалитету 
наставног процеса, као и низ других питања око којих се фокусира 
успешна настава. Ако овоме прикључимо само/вредновање кључних 
области рада школе ,руководећи се стандардима квалитета рада 
установе, тешко да можемо замислити и побројати све оно што би  се 
могло наћи у фокусу многих истраживања. Јасно се увиђа  у овој 
књизи Истраживање образовно-васпитне праксе и писање 
истраживачког рада колико је важно обезбедити цикличност у 
истраживању, јер по правилу добијени резултати истраживања 
практичаре уводе у нове истраживачке активности кроз реализацију 
идентификованих активности које воде унапређивању или 
превазилажењу посматраног проблема, где је потребно поновно 

праћење ефеката предузетих мера односно активности како би се 
посматрани предмет истраживања континуирано унапређивао. Да би 
се образовно-васпитна пракса унапређивала, једно истраживање 
отвара врата за нова истраживања, а нова за нека друга која без 
сумње воде ка квалитетном образовном раду не само појединца, 
школе него система уопште. 

У оквиру поглавља Методе, поступци и инструменти у 
истраживању дат је преглед најучесталијих инструмената, који се 
могу употребити у зависности од самог проблема око којег је 
фокусирано поједино истраживање, па тако имамо прилику да се 
упознамо са садржајем низа инструмената које аутори наводе и као 
примере, међу којима су: протоколи посматрања, чек листе, 
анегдотске белешке, слободни, везани и квалитативни интервјуи, 
анкетни упитници, скале процене, ранг скале, тестови знања, 
способности и личности, социометријски упитници. 

Значајно место у књизи посвећено је обради и сређивању података  
што је од посебне важности за будуће 
истраживаче васпитаче, наставнике, стручне 
сараднике и директоре,  који се у зависности од 
тога за које се инструменте опредељују, утврђују 
на који начин могу обрадити податке како би 
добили најпоузданије резултате својих 
истраживања. 
Књига Истраживање образовно-васпитне праксе 
и писање истраживачког рада аутора проф. др 
Миленка Кундачине и доц. др Јелене Стаматовић  
као да је настала из анализе приоритетних 
потреба наших образовно-васпитних установа и 
просветног радника као појединца,  јер нам јасно 
ставља до знања да је данас више него икада 
потребно да сваког просветног радника 
посматрамо и као истраживача, јер 
осмишљавањем и спровођењем истраживања, 
самостално или у тиму, наставници, васпитачи, 
стручни сарадници, директори добијају прилику 
да боље разумеју сопствену праксу и да је 
континуирано унапређују, развијајући нове и 
надограђујући актуелне начине рада. 
Истраживања у образовно-васпитном раду 
представљају потрагу за одговорима на веома 
конкретна питања и проблеме који су саставни 
део рада у образовно-васпитној установи. Како у  
наставничкој професији до сада није постојала 
велика потреба да се наставничко искуство 
учини јавним, књига Истраживање образовно-
васпитне праксе и писање истраживачког рада  

би у најмању руку требало да направи револуцију када је реч о 
видљивости резултата истраживања у образовно-васпитној пракси , 
имајући у виду да уз њу писање истраживачког рада омогућава 
развијање компетенција свих просветних радника и на овом пољу.  

Наставник као истраживач - моћна педагошка идеја о којој се 
прича деценијама, овом књигом постаје стварност и наставници, 
васпитачи, стручни сарадници, директори имају могућност да буду 
истраживачи у правом смислу речи и да на један систематичан и 
проверљив, такорећи научно утемељен начин мењају и унапређују 
скоро све сегменте образовно-васпитног рада, ослањајући се на књигу 
Истраживање образовно-васпитне праксе и писање истраживачког 
рада која би у свакој установи требало  да буде на врху листе доступне 
стручне литературе. 

ЧАСОПИС „НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ“ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

„Настава и васпитање“ је часопис који издаје Педагошко друштво 
Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факул-
тета 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.  

Продаја путем годишње претплате.  

Цена претплате: 4,400.00 за установе; 2,500.00 за појединце;  
 2,000.00 за чланове Педагошког друштва 

Уколико сте заинтересовани, јавите се на телефоне Педагошког 
 друштва 011-2687-749, 011-3067-783 или на е-mail 
 drustvo@pedagog.rs 

Све информације о часопису и претплати пронађите на: 
 www.pedagog.rs/nastava-i-vaspitanje 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ И 

ПИСАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА  

Ирена Мучибабић, педагошки саветник 
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Часопис “Настава и васпитање” је научни часопис, у којем се 
објављују оригинални научни, прегледни и стручни радови 
педагошке проблематике, са традицијом излажења  дугом 67 година. 
“Наставу и васпитање” издаје Педагошко друштво Србије и Институт 
за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у 
Београду. На основу предлога уредница  часописа др Живке Kрњаја и 
др Лидије Радуловић, на састанку Управног одбора Педагошког 
друштва одржаног 26.02.2018. године, донета је одлука о новом 
саставу Уредништва и Издавачког савета часописа. Чланове 
Уредништва чине универзитетски наставници са Филозофског 
факултета Универзитета у Београду (др Драгана Павловић 
Бренеселовић, др Милан Станчић, др Владета Милин, др Наташа 
Матовић, др Саша Дубљанин, др Биљана Бодрошки, др Емина Хебиб) и 
са Филозофског факултета Универзитета у Нишу (др Јелисавета 
Тодоровић), са Филолошког факултета Универзитета у Београду (др 
Јулијана Вучо), са Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију Универзитета у Београду (др Весна Жунић Павловић), 
као и чланови  академских институција из  других  земаља: Хрватске 
(др Лидија Вујичић),  Словеније (др Павел Згага), Црне Горе (др Саша 
Милић), Финске (др Матти Мери), Немачке (др Илке Парцхманн), 
Белгије (др Јан Пеетерс), Бугарске (др Росица Александрова Пенкова), 
Русије (др Алла Степановна Сиденко). У Издавачком савету часописа 
су  из Србије др Мара Ђукић и др Ненад Глумбић, из Словеније др 
Митја Kрајнчан, из УK др Снежана Лаwренце, из Хрватске др Софија 
Врцељ. Секретари часописа су Бојана Стојановић  у име Педагошког 
друштва Србије и Лука Николић, истраживач приправик на Институту 
за педагогију и андрагогију.  

Уредништво часописа је направило детаљну анализа начина 
вредновања часописа према актуелним критеријумима вредновања 
часописа у Србији, као и анализу критеријума за укључивање часописа 
у међународне библиографске базе и индексе. У складу са извршеном 
анализом, уређивачка политика часописа у наредном периоду 
оријентисаће се на очување квалитета радова објављених у часопису, 
настојање да часопис напредује ка вишој категорији у вредновању 
научних часописа у Србији,  обезбеђивање услова  да  буде укључен у 
неку од међународних база, промовисање часописа и 
транспарентности уређивачке политике кроз иновирање wеб-
странице часописа. 

Уредништво позива колеге ,  све сараднике Педагошког друштва,  
као и друге ауторе који се баве педагошком тематиком да прате 
часопис и објављују  своје радове у “Настави и васпитању”. 

 

У оквиру пројекта „Безбедни клинци“, који реализује Педагошко 
друштво уз помоћ и подршку  компаније ВИП мобиле Србија,  
13.3.2019.године, у 18:30 часова у библиотеци Основне школе 
„Мирослав Антић“, одржана је трибина на тему безбедности на 
интернету. Трибина, као и цео пројекат, има за циљ оснаживање и 
едукацију родитеља како би на прави начин могли да препознају 
предности, али и опасности дигиталног света у којем  њихова деца 
одрастају и  како би им пружили адекватну помоћ и подршку.  

На трибини су говорили: Дејан Турк, генерални директор ВИП 
Србија, Биљана Лајовић, психолог, координатор Јединице за заштиту 
деце од насиља и дискриминације при Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја, и Ана Мирковић, психолог, суоснивач 
Института за дигиталне комуникације у Београду, саветник УНИЦЕФ-
а за дигиталне комуникације. Модератор трибине је била Наташа 
Стојановић, председница Педагошког друштва Србије. Тема и 
учесници су толико побудили интересовање код више од 60 

присутних родитеља,  па је 90 минута било мало за одговоре на сва 
питања која су уследила. Родитељи су изразили жељу да се догађај 
поново организује за још већи број присутних. 

Као део овог пројекта на интернету је постављена веб платформа 
за маме и тате, која треба да помогне родитељима да се едукују у циљу 
безбедности деце на интернету и заштите деце у употреби нових 
технологија, већину садржаја платформе приређују, управо, чланови и 
сарадници Педагошког друштва Србије (www.bezbedniklinci.rs). 

 

У просторијама Регионалног  центра 17. 01. 2019. године у Нишу, 
Основна школа ,,Бубањски хероји'' представила је на регионалном 
нивоу своје учешће у 3П- SHER пројекту, који је  отпочео  децембра, 
2015.године,    а трајао  до  децембра 2018. 

О искуствима у реализацији пројекта  говорила је директор школе  
мр Верица Раденковић. Са реализованим пројектним  активностима у 
току  двогодишњег рада присутне у регионалном центру за 
професионални развој, упознала је педагог , педагошки саветник 
Драгана Стевановић. О искуствима саветника спољних сарадника и 
њиховој улози у пројекту  говориле су саветнице спољне сараднице:  
ЕвицаЋирић, Оливера Манић, Тања Цекић и Снежана Петровић.  

О пројекту: Основна школа ,,Бубањски хероји“ из Ниша једна је од 
10 идентификованих школа у Србији ( 3П школа) у којој је препознат 
и утврђен  висок квалитет праведности образовања, постигнућа 
ученика, резултати са завршног испита и спољашњег вредновања 
квалитета рада установе. Истраживање је спровео  Зaвoдa зa 
врeднoвaњe  квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Tим зa сoциjaлнo 
укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa, Институт зa психoлoгиjу 
Филoзoфскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду и УНИЦEФ. 
Критеријуми за избор 3П школа били су: Консултације са 
саветницима из ШУ ( оцене и извештаји о спроведеном екстерном 
надзору школа, препорука ), упоредна анализа и укрштање података о 
постигнућима ученика са пробног и крајњег завршног испита,обрада 
података из анонимног упитника ученика који ученици попуњавају на 
пробном завршном испиту,резултати и пласмани ученика са 
такмичења, подршка ученика  кроз редовну наставу,додатну, 
допунску, припремну ,слободне активности, ИОП-е, хуманитарне 
акције..... 

Након тога школа је укључена у реализацију пројекта „Унапређење 
квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање 
ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој 
хоризонталног учења између школа (3 П - SHER)“. Рад се одвијао кроз 
студијске посете, а своје искуство у остваривању  високих резултата у 
раду ОШ''Бубањски хероји'' из Ниша  поделила је са са школама из 
Пирота, Краљева, Пожеге, Младеновца, Бошњаца и Крагујевца,  кроз 
хоризонтално учење 3П – Примени , промовиши и  прошири. 

Наведене школе прикључиле су се пројекту са циљем  да унапреде 
поједине области квалитета рада у својој установи, након што је после  
спроведеног екстерног вредновања у тим школама утврђен нижи 
квалитет рада. Тимови наведених школа, исказали су потребу за 
додатном подршком и оснаживањем колектива за одређене  области 
рада у којима им је  потребна подршка. 

Примери добре  праксе  ОШ,,Бубањски хероји'' нашли су се у 
публикацији  Приче о успешним школама , са идејом да се прошири и 
на друге школе, односно да оно што чини квалитет рада у 
ОШ  ,,Бубањски хероји" буде  доступно и применљиво и у другим 
школама.  

У вези са тим 25. 12. 2018. године  извршен  је  стручно - 
педагошки надзор којим је потврђен  квалитет  рада  у школи. Том  
приликом  стигла је и препорука од стране Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја - Школске управе Ниш,    да се 
ОШ,,Бубањски хероји'' промовише као модел школа у Републици 
Србији. 
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Дана 22.02.2019. године у Регионалном центру за стручно 
усавршавање запослених у образовању, у Смедереву одржана је 
конститутивна седница Подружнице стручних сарадника. 

 Подружница ће радити под окриљем Педагошког друштва Србије, 
чија је председница Наташа Стојановић  присуствовала догађају и 
присутнима представила сва подручја деловања Педагошког друштва 
Србије, као и могућности за сарадњу са институцијама и установама. 

Током састанка је конституисано председништво: председник – 
Тијана Ђокић , дипломирани педагог; заменици председника - Марина 
Станојевић, дипломирани психолог и Тијана Тодоров, дипломирани 
педагог; записничар - Саша Бојанић Стевановић, дипломирани 
педагог. 

Чланови Подружнице стручних сарадника у Смедереву су педагози  
психолози запослени у различитим установама од предшколског, 
основношколског и средњешколског образовања до запослених у 
другим образовним и установама културе. Састанку су присуствовале 
и представнице  стручних сарадника са територије Велике Плане, те је 
остварена сарадња и у оквиру ове две општине.  

Усвојен је програм рада Подружнице стручних сарадника у 
Смедереву  за школску 2018/2019. годину 

Тијана Ђокић је презентовала свој рад „Еколошко образовање у 
смедеревским основним школама“  представљен на Трећој еколошкој 
конференцији са међународним учешћем „Смедерево еколошки град“,  
уз изражавање захвалности педагозима и психолозима  због 
остварене сарадње на прикупљању података. 

Чланство је изразило задовољство због активирања 
организованог рада стручних сарадника, размењене су битне 
информације које пружају различите могућности за сарадњу међу 
школама  осталим институцијама. 

 

Школски педагози са Браничевског округа и ове године су својим 
активностима дали допринос ширењу педагошке културе наставника, 
родитеља и становника локалне заједнице. Активно учествују у 
пројектима и на стручним и научним скуповима, који подстичу 
квалитетан развој деце и младих, промовишу стручну педагошку 
литературу, међусобно сарађују и тако представљају изузетну 
професионалну подршку једни другима.  

Од бројних активности чланова секције за овај број „Педагошких 
новина“ представићемо сарадњу између локалног удружења педагога 
и наставника „Креативне педагогије“ из Пожаревца и Предшколске 
установе „Мајски цвет“ из Великог Градишта на реализацији пројекта 
„Заједно за децу“, чији су носиоци Педагошко друштво Србије и 
Центар за интерактивну педагогију из Београда. Пројекат је 
финансијски подржала Фондације за отворено друштво Србије.  

Конструктивна сарадања између удружења „Креативна 
педагогија“ из Пожаревца и Предшколске установе „Мајски цвет“ из 
Великог Градишта започела је анализом конкурса, који је расписало 
Педагошко друштво Србије и доношењем одлуке да својим радом дају 
допринос ширењу педагошке културе на локалном нивоу. Пошло се 
од става да је познавање раног развоја деце инспиративано за сваког 
педагога, без обзира којим се узрастом деце и младих бави. Педагози 
знају да је начин неговања, васпитавања и показане љубави према 
детету од рођења и током раног предшколског узраста значајно за 
укупан развој личности. Безбедна и подстицајна средина омогућује да 
дeцa упoзнajу, схвaтajу и прихвaтajу oкружeњe oкo сeбe, да грaдe 
пoвeрeњe у сoпствeнe снaгe, пoступкe, избoрe и oдлукe, да богате 

речник, мишљење и исказују креативност и стваралаштво, да 
дoживљaвajу пoштoвaњe вршњaкa и вaспитaчa, дa исказују 
интeрeсoвaњa, жeљe и пoтрeбe и буду схвaћeна уз пoдршку, 
рaзумeвaњe и љубaв.  

У жељи да сва деца имају квалитетно детињство уз оснажене и 
педагошки обучене родитеље, припремили смо акцију под називом 
„Растимо заједно – време је за вртић“. Акција обухвата анимирање 
родитеља, чија деце не иду у вртић, како би схватили значај 

организованог и стручног васпитавања и образовања деце; 
информисање локалне средине путем медија о значају раног развоја у 
неуролошком, психолошком, социолошком и телесном погледу; 
презентовање педагошких поступака, метода и техника које подстичу 
развој; израду брошуре за родитеље и организовање трибине и 
дружења са родитељима у вртићу. 

Квалитетну припрему пружила нам је дводневна обука у 
организацији Центра за интерактивну педагогију из Београда и 
континуирана сарадња са Педагошким друштвом Србије.  

Овакав вид  сарадње омогућује нам да будемо видљиви у локалној 
заједници и дамо стручни допринос унапређивању педагошке 
културе родитеља, васпитача, наставника и локалног становништва. 
Ово представља изузетно леп начин ширења педагошких идеја и   
раста поверења у падагоге као стручњаке.  

 

 

У Бору је, од школске 2018/19. године ,  обновљен рад подружнице 
Педагошког друштва Србије. Подружница има 14 чланова из редова 
педагога из основних школа (8 школа), средњих школа (4 школе),  али 
и удружења наставника „Образовно-креативни центар“.  

Циљ рада подружнице је професионализација рада стручних 
сарадника – педагога (отворени смо и за чланство осталих запослених 
у просвети) која би се ојачала разменом искуства, примера добре 
праксе, међусобним информисањем, едукацијом и другим облицима 
подршке и сарадње педагога  међусобно и са стручњацима из других 
делатности.  

Наша мисија је да скромним доприносом омогућимо педагозима да 
свој посао обављају професионално и у складу са програмом рада 
стручних сарадника, као и да радимо на ширењу угледа и значаја 
професије педагога. 

Чланови подружнице су се усагласили да се ове школске године, на 
нашим састанцима, бавимо темама као што су: инклузија – 
олакшавање процедуре прикупљања потребне документације као и 
пријаве ученика код интерресорне комисије; искуства са применом 
Правилника о друштвено-корисном раду;  детаљно упознавање са 
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правном процедуром везаном за одговорности родитеља када ученик 
одсуствује са наставе или крши друге обавезе; излагање резултата 
истраживања, те је ове године планирано истраживање о 
дистракторима пажње и о психоактивним супстанцама ,која би се 
реализовала у више школа ради поређења резултата и усаглашеног 
приступа адекватним решењима. Планирана су и едукативна 
предавања педагога везана за рад са ученицима, који показују 
проблеме у понашању, као и размена искуства и примера добре 
праксе, али и мотивисање педагога за напредовање у звању као и 
писање стручних радова на основу богате праксе и искуства. 
Годишњим планом је предвиђено и да се поспеши разноврсност 
облика рада и с тим у вези се планирају и гостовања стручњака из 
различитих области (правника, наставника, доктора и представника 
Школске управе), учешће али и иницирање учешћа у пројектима.  

 

 Подружница педагога Нишавског округа ради предано и у 
континуитету од свог оснивања. Састанци Подружнице одржавају се 
редовно, једном месечно. Велику захвалност дугујемо Регионалном 
центру за професионални развој запослених у образовању Ниш, који 
подржава рад Подружнице, тиме што омогућава идеалне услове 
(простор опремљен ИКТ средствима и интернетом) како за 
одржавање састанака, тако и за друге активности. Састанцима 
Подружнице од ове године присуствују педагози из установа, из свих 
округа који припадају Школској управи Ниш, а то су : Нишавски, 
Пиротски и Топлички. Окупљамо педагоге који раде у основним и 
средњим школама и предшколским установама. У рад Подружнице 
укључени су и гости из других установа и професија, а присуствују и 
педагози - саветници из Школске управе Ниш, као и студенти 
Филозофског факултета Универзитета у Нишу – департмана за 
педагогију. 

Устаљена је пракса да се на састанцима реализује стручно 
усавршавање са дискусијом на одређену тему и да се приказују 
примери добре праксе. Велика пажња посвећује се размени идеја и 
предлога за унапређење образовно - васпитног рада установа и 
програма рада педагога. Под тачком разно дискутује се о актуелним 
проблемима, размењују се искуства и даје се међусобна помоћ и 
подршка, посебно млађим и неискуснијим колегиницама и колегама. 

У овој години Подружница реализује истраживање „Примена 
информационих технологија у настави“. Истраживање се спроводи у 
основним школама, испитаници су наставници разредне и предметне 
наставе и ученици седмог разреда. Резултати истраживања биће 
објављени, а школама учесницама користиће као основ за планирање 
унапређења своје праксе.  

Од почетка ове школске године одржано је пет састанака, а до 
краја школске године, према годишњем плану рада Подружнице, 
планирано је још три.  

На првом састанку, одржаном 18. 9. 2018. године, разматран је 
извештај о раду Подружнице у претходној години, изабрано је 
руководство (председник и потпредседник), сачињен је план рада и 
представљене су активности Педагошког друштва Србије (Скупштина 
ПДС и Правилник о додељивању награда и признања). У овој школској 
години, као и у претходној, за председника Подружнице изабрана је 
Александра Петковић, а за потпредседника Сунчица Радивојевић.  

Теме којима смо се бавили током ове школске године, поред 
истраживања и текућих питања, биле су: 

17.10.2018: „Родитељи, деца и интернет“ – Марија Николић, 
педагог ПУ „Пчелица“, Ниш; „Партнерски за образовање“ – Биљана 
Николић и  Светлана Медар, Удружење родитеља и наставника Ниш. 

29. 11. 2018: Специфичности облика агресивног понашања ученика 
(представљање резултата истраживања) – Нина Сретеновић педагог 
ОШ „Ратко Вукићевић“, Ниш. 

22. 1. 2019: „Песталоци камп“ – презентација студијског путовања – 
Ана Денић, педагог ОШ „Иван Горан Ковачић“, Нишка Бања. 

20. 3. 2019: Правилник о програму свих облика рада стручних 
сарадника – предлог за измене и/или допуне. 

Извештај са састанка у Влади Републике Србије – Драгана 
Стевановић, педагог ОШ „Бубањски хероји“, Ниш. 

Подружница своје активности представља на формираној 
страници на друштвеној мрежи Фејсбук. Приоритети Подружнице у 
наредном периоду су рад на проширивању активности, којима ће се 
чланови бавити, и окупљање још већег броја чланова.  

 

Актив стручних сарадника града Суботице основан је 1985. год, и 
2015. године смо свечано обележили 30 година постојања и рада. 
Сачињавају га педагози и психолози  из предшколских установа, 
основних и средњих школа  и стручни сарадници из Дома ученика у 
Суботици.   

Састајемо се 5-6 пута годишње, сваки пут у другој школи (или 
Дому ученика) и Актив броји чланство од око 60 стручних сарадника.   

Размењујемо искуства, идеје, документе, организујемо 
истраживања, настојимо   унапредити и осавременити  свој рад. 
Отворени смо за сарадњу са другим институцијама, као што су: 
Центар за социјални рад, здравствене установе, Национална служба за 
запошљавање, Интерресорна комисија града Суботице, Министарство 
унутрашњих послова и други  који посредно и непосредно утичу на 
квалитет нашег рада, који је крунисан добром сарадњом. Поред тога, 
повезујемо се и са стручним сарадницима и Активима из других, 
околних општина (Бачка Топола, Кањижа, Кикинда, Сомбор, итд. ). 

У зависности од исказаних потреба и интересовања, на нивоу 
Актива организујемо стручна усавршавања, позивамо предаваче за 
које се определи већина колегиница/колега.  

Актив стручних сарадника града Суботице има добру сарадњу и са 
Школском управом Сомбор, којој припадамо,  и на састанцима (по 
позиву) присуствују и просветни саветници, који су нам дали 
смернице  везано за организацију рада школе у делу инклузивног 
образовања, превенције насиља, злостављања и занемаривања деце, 
саветовани смо и у вези екстерног  вредновања рада школа и улоге 
стручних сарадника у школи, у активностима праћења и 
унапређивања рада школе.  

Наилазимо и на разумевање градске управе (Секретаријата за 
друштвене делатности), и финансијску подршку – када се за то укаже 
потреба. 

Имамо своју е-маил адресу pepsisubotica@gmail.com, на коју могу 
да нам пишу сви заинтересовани стручни сарадници. Одговарамо на 
сва питања и сарађујемо са колегама/колегиницама из свих крајева. 

РАД ПОДРУЖНИЦЕ ПЕДАГОГА НИШАВСКОГ ОКРУГА  

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

ЧЛАНСТВО У ПДС 
 

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 2019.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/ 

Александра Петковић, педагог 
председница Подружнице педагога Нишавског округа 

Наташа Џаковић, педагог 
председница Подружнице педагога у Бору  АКТИВ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ГРАДА СУБОТИЦЕ 

Слађана Ивковић Ивандекић, педагог 
председница Активастручних сарадника града Суботице 
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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. 
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