
 Национални научни скуп, у оквиру шестих по реду, Сусрета педагога одржан је на 

Филозофском факултету у Београду 29. и 30. септембра под називом „ВасПИТАЊЕ данас“. Циљ 

је да се критички преиспитају актуелна питања, дилеме и проблеми и да се размене најновија 

научна сазнања о васпитању. 

 Ове године тема је посвећана суштинском педагошком питању: Шта све може да значи 

васпитање? Разматрано је питање  какво је васпитање у савременом друштву и какво би 

требало да буде. 

 Тема је веома важна и од општег је значаја да постоји место сусрета теорије и праксе. 

Право место за овакве сусрете и размене мишљења педагога је управо Филозофски факултет у 

Београду. С обзиром на чињеницу да се данас под утицајем економије све више образовање 

своди на функционална знања, тестирање, спољашњу евалуацију, педагози су изабрали ову 

тему у циљу враћања суштинском и правом предмету педагогије – васпитању човека. 

 Оно што нас суштински подстиче на промену јесу питања, а не одговори. Стога су од 

суштинског значаја за педагоге оваква питања и теме. 

 Педагошко друштво Србије има значајну улогу у целокупном одржавању скупа. Наташа 

Стојановић, председница Педагошког друштва Србије, поздравила  је студенте Клуба 

студената педагогије, педагоге, предаваче, госте из Словеније, представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школске 

управе, пријатеље скупа (издаваче „Едука“, „Клет“,  Институт за модерно образовање и др.), директоре школа, наставнике, чланове 

Педагошког друштва. 

 Према речима председнице ПДС-а, Сусрети педагога су актуелнији него икада, о чему сведочи број пристиглих радова. Такође, 

председница је навела да смо сведоци бројних реформи образовања. Стога је битно да педагози дају једну свеобухватну теоријску 

оријентацију, а имају право и одговорност за то. 

 Као и претходних година, након поздравних речи, одржана су пленарна излагања. Овог пута је прво пленарно излагање имао уважени 

професор др Никола Поткоњак. Тема излагања је ,,Критички осврт на Стратегију развоја образовања у Србији (СРОС) до 2020. године“. 

 Професор др Никола Поткоњак је, најпре, истакао да се залаже за то да се васпитање врати у школе, а, такође, и у неформални систем 

образовања. Данас је васпитање запостављено и то јасно показују чињенице. Преузет је из економије став да нам је потребно само оно знање 

које нам на неки начин доноси материјалну корист. Разматра се првенствено како се знање може инвестирати.  

 Професор Поткоњак наглашава да су педагози погрешили што су дозволили да се педагогија сведе само на бављење образовањем. И стога 

се залаже да се васпитање врати, тако да подједнако буду заступљени и васпитање и образовање као јединствен процес. Како професор 

Поткоњак истиче, заборавили смо душу човека, а то је суштина васпитања – васпитати душу детета. 

 Тема другог пленарног излагања је била ,,Партиципација као васпитно-образовни изазов”. То је излагање професорке др Мојце Ковач 

Шебарт, гошће из Словеније. Говорила је о томе да треба васпитавати младе у васпитно-образовним установама да поштују свако људско 

биће, да се нико не фаворизује, нити занемарује. То произилази из људских права.  НАСТАВАК НА СТРАНИ 2... 
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Правна неутралност значи да се политика не уплиће у образовање. 

Професорка истиче да треба поштовати сваку религију. Држава треба 

да води рачуна да васпитање у јавним установама не буде у 

супротности с вредностима којима се дете васпитава у породици. 

Такође, навела је да, уколико је присутна тиха стигматизација у 

васпитно-образовном систему, просветни радници морају на то 

реаговати. Говорећи о ауторитету, нагласила је да се ауторитет 

успоставља пре свега личним примером. 

 Професорка Мојца Ковач Шебарт је нагласила да рад у вртићима и 

школама зависи од постављених норми. Међутим, не смемо се 

стриктно држати тих норми, али их свакако морамо поштовати све 

док их не променимо. Поштовање норми почиње од одраслих и једино 

тако деца могу да се идентификују с њима и да их поштују. 

 Професорка наглашава да је веома важно да знамо шта ауторитет 

јесте. Не сме се уместо ауторитета у правом смислу речи 

успостављати моћ над дететом. Основна  правила васпитања су 

слобода и границе.  

 Доцент др Зорица Шаљић је у пленарном излагању представила 

рад проф. др   Емине Хебиб, проф. др Вере Спасеновић и доц. др 

Зорице Шаљић ,,Функција(e) школе: васпитање и/или образовање.” 

Шта је основна функција школе? Шта треба да буде функција школе? 

Урађено је истраживање које је имало за циљ да прикупи податке о 

томе шта ученици, наставници и родитељи мисле о основној 

функцији школе и начину на који тумаче васпитну функцију школе. 

Неки испитаници сматрају да је основна функција школе 

описмењавање, други да је то припремање детета за живот... Дакле, 

различито се схвата основна функција школе. Такође, и у теорији се 

различито схвата функција школе. Различите друштвене науке из 

свог угла проучавају функцију школе и у оквиру њих су се развили и 

различити критички осврти на школу, који су значајни за анализу и 

сагледавање њене основне функције. Чак и у оквиру педагошке науке 

се различито схвата основна функција школе. Оно што је значајно 

истаћи јесте да од осамдесетих година 20. века доминира 

оријентација усмерена на развој квалитета образовања. У оквиру ове 

оријентације издвајају се две тенденције у функционисању и развоју 

школских система: економско-компетитивни и хуманистичко-

развојни. 

 Како је најсврсисходније да школа остварује своје деловање? 

Одговор је да између васпитне и образовне функције не би смела да 

постоји подвојеност, већ целовито деловање. 

 Намећу се и друга питања: Да ли се ово прописано остварује у 

школској пракси? Да ли је довољно то што је прописано?  

 Рад ,,Васпитање као одговор на изазове савременог доба” др 

Александра Тадића и доцента др Биљане Бодрошки Спариосу 

представио је др Александар Тадић. У раду се разматра васпитање као 

одговор на изазове, пре свега у друштвеном контексту. Васпитање 

постоји од када и потреба човека да себе и свет око себе учини бољим. 

Оно је истовремено израз постојећих друштвених околности, али и 

промена. Стога се може рећи да је васпитање увек друштвено 

конструисано или деконструисано. У раду су издвојене две кључне 

тезе француског педагога Филипа Меријеа, које се посматрају као 

педагошки изазови/парадоски савременог доба. С једне стране 

масовно подстицање ,,инфантилизма”  кроз дискурс задовољног 

детета, а с друге стране појачавање мера ,,увођења у ред” као 

механизам који компензује недостатак критичког гласа. Нагласак је 

на томе да је хуманистичко васпитање тражење смисла, а не тражење 

техничког решења за постојеће проблеме. Упоредо с овом тржишном 

перспективом, педагогија гради своје перспективе–хуманистичке 

оријентације, одбацујући логику инструментализације. Педагогија се 

не заварава повратком на методе засноване на чврстини које доводе 

до тога да деца остану незрела с мало шансе да преузму одговорност 

за своје понашање – односно, да заиста одрасту.  Педагошко 

становиште у погледу увођења у ред доследно је етичко, 

хуманистичко, засновано на пружању подршке аутономији  личности 

у образовном процесу. У излагању је наглашено да нам је и данас 

неопходна снага за самоодређење, за не-саучесништво, како је још 

Кант одредио аутономију (не-саучесништво у манипулативним 

играма доминантних актера тржишних друштава, што пред сваког 

педагога ставља не мали терет преузимања одговорности за 

изражавање неслагања с механизмима дехуманизације људских 

односа). 

 Рад др Лидије Мишкељин ,,У какво васпитањее верујемо” разматра 
питање комплексности и сложености васпитања и праксе васпитања 
данас. Како васпитање прожима контекст, субјекте, друштво, културу, 
али и представља њихов одраз, васпитање се може разумети и као 
дејствовање и обликује се сликом о детету, али обликује и слику 
детета. Васпитање и образовање се граде на основу представа које 
одрасли имају о детету и детињству. Пошто је детињство као 
вредност сама по себи веома важно раздобље целокупног животног 
века, одрасли треба да се усмере на откривање онога што дете може, а 
не на то да се дете повинује захтевима одраслих.  

 Овде се скреће пажња на то да је одговор на питање у какво 
васпитање верујемо вредносни и етички пре свега. 

 Током скупа су одржане сесије на теме ,,Чиме вртић васпитава”,  
,,Васпитни потенцијали система образовања и васпитања”, 
,,Остваривање васпитне функције кроз партиципацију”, ,,Повратак 
васпитању: изазови и могућности за 21. век”, ,,Култура и васпитање”. 

 Закључак скупа је да васпитање и образовање представљају један 
јединствен процес, да се образовање не може одвојити од васпитања, 
а да педагози морају да указују на значај васпитања у контексту 
хуманизације међуљудских односа и изградње личности васпитаника. 
Истакнуто је да су педагози свесни тога и спремни су да преузму 
активну улогу и одговорност у правцу подстицања васпитања данас.  

 Сваки дуализам и једностраност су опасни у педагогији. Педагози 
препознају данас такву тенденцију у васпитно-образовном систему. 

 Евалуација је показала да је овогодишњи скуп био веома 
подстицајан, а да је тема приоритетна за данашњи васпитно-
образовни систем. 

 Препознато је да су овакви научни скупови драгоцени за педагоге 
због узајамне размене мишљења и идеја, као и узајамне подршке. 
Потребно је повећати промовисање педагога путем медија, јасније и 
видљивије представљати рад педагога, оснаживати иденитет 
педагога. 

...наставак са почетне стране 

НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ СКУП НА ФИЛОЗОФСКОМ 
ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ  

На Филозофском факултету Универзитета у Београду 29. и 30. 

септембра 2017. године организован је стручно научни скуп под 

називом „ВасПИТАЊЕ данас”  

Сања Југовић, педагог  
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Професор Никола М. Поткоњак се у свом уводном излагању на 
Сусретима педагога на Филозофском факултету критички осврнуо на 
Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. године (СРОС).  У 
поменутом документу потпуно је, по речима уваженог професора, 
изостављена васпитна проблематика, није формулисан циљ образова-
ња, ни васпитања у Србији. Квалитетно образовање за све треба да 
буде основ стратегије и постојећи СРОС треба допунити садржајима 
који ће омогућити систематско, организовано и осмишљено васпита-
ње деце у Србији.  

ПН: У свом излагању истакли сте да педагогија треба да буде наука 
о целовитом развијању људске личности, да не сме да се одрекне своје 
душе, своје суштине, тј. да буде интегрална и јединствена наука о обра-
зовању и васпитању. Да ли сматрате да у Србији постоји осмишљено 
васпитање младих у не/формалном систему образовања? 

Не постоји! Што је најжалосније не постоји друштвена свест у 
Србији да нам је организовано и смишљено васпитање младих , упра-
во,  данас  насушна потреба. У свету су (и у Србији) срушени досадаш-
њи системи вредности. Нових нема. Оно што се данас у свету (и у 
Србији) оцењује као корисно и неопходно сваком човеку су знања и 
оспособљеност човека да та знања користи/примењује у свом раду и 
животу. То има, у либералном капитализму и  глобализму, у коме се 
свет данас налази, своју вредност и она се непрестано проверава на 
тржишту радне снаге, и светском и националном. Та цена се провера-
ва на свим берзама, тиме се тргује  и спекулише...  Реч је о нечем што је 
корисно сваком савременом човеку и друштву.  Данас се о човеку само 
пита:Шта и колико знаш и умеш? Нико се више, изгледа, не пита: 
Каква си личност, које људске, друштвене, хумане, религијске, радне, 
естетске, културне и дуге  вредности и врлине поседујеш?  Вредности 
и врлине немају економску вредност, са њима се не може трговати на 
савременом тржишту радне снаге, јер оне нису „роба“ за то тржиште!  

И, управо у том уском економистичко-тржишном приступу образо-
вању   лежи извор свих наших педагошких мука. Образовање је данас 
дошло у први план као  нешто једино  важно, корисно  и потребно 
сваком човеку. Васпитање је нестало и из формалног и из неформал-
ног система образовања као нешто што је мање важно, мање корисно, 
па чак и неважно! 

ПН: СРОС је документ којим се у Србији одређује развој образовања 
и васпитања до 2020. год. У чему видите ограничења и једностраност? 

У друштвеној ситуацији у којој се налазимо (свет и Србија) било је 

природно очекивати да ће СРОС придати одговарајућу важност обра-

зовању  грађана Србије. И добро је што је то учињено! Није се, међу-

тим, могло очекивати да ће у том документу бити потпуно занемаре-

но и омаловажено васпитавање младих у Србији! Управо, зато што је 

данас васпитање младих вишеструко угрожено. Њему је требало 

посветити посебну пажњу у том документу. То није учињено. СРОС је 

усредсређен само на решавање питања образовања. О васпитању се 

говори и то једва, узгред, маргинално, парцијално и недовољно. Ни-
једно питање важно за васпитање у том документу није обрађено на 
прави начин. У СРОС-у се говори (и то добро и документовано) о 

посредовању знања, вештина и навика ученицима, а нигде се не гово-

ри и о потреби посредовања врлина и вредности,  о потреби изградње 

код сваког ученика личног система таквих вредности. СРОС се кон-

центрише и промовише само систем  образовања младих, али не и 

систем њиховог васпитавања! Управо због опште угрожености васпи-

тања оно не би смело никако да се само подразумева, већ био требало 

посебно да се обрађује, наглашава и истиче. Нема у СРОС-у, ни на јед-

ном месту, залагања за систем  организованог и осмишљеног васпита-

ња младих! Не треба се онда чудити што тог залагања нема ни у про-
светној политици, нема га, ни у нормативним актима којима се регу-

лише образовање, па га нема ни у Србији као друштвеној заједници! И 

у томе ја видим недопустиву једностраност и ограниченост тог доку-

мента. Такав СРОС  никако не може бити прихватљив за нас педагоге. 

Не би требало да је прихватљиво ни за наше психологе (тврди се да су 

они главни аутори СРОС-a). Не би требало да је прихватљив ни за на-

ше друштво! 

Да додам и следеће. Та једностраност и ограниченост је већ иска-

зана насловом тог документа. „Стратегија развоја образовања...“  У 

Српској педагошкој терминологији тачно су утврђени садржај и зна-

чење термина „образовање“ и „васпитање“. Никада се под 

„образовањем није подразумевало и васпитање док се увек под тер-

мином васпитање подразумевало и образовање. Да не би било ника-

кве дилеме ни  сумње на шта се тачно мисли почеле су да се користе 

синтагме: “образовно-васпитни“ и „васпитно-образовни“ циљеви, 

систем  методе, итд. То аутори СТРОС-а нису поштовали! И погрешили 

су. 

ПН: Које садржаје предлажете као допуну постојећег СРОС-а како би 

се омогућило развијање осмишљеног, организованог и квалитетног 

образовања младих? 

Прва допуна: За мене је непојмљиво да се пише „стратегија“ разво-
ја  једне области (делатности), а да се прецизно и јасно не наведе не 

само општи циљ тога развоја, него ни конкретни задаци изведени из 

тог циља. У СРОС-у нигде нису посебно наведени ни циљ, ни задаци 
образовања, а поготово нигде нема наведеног циља и задатака васпи-
тавања младих Нигде нису конкретизовани  задаци (нема таксономи-
је) ни образовања, ни васпитања младих! То је прва допуна  ,коју тре-

ба учинити. 

Друга допуна: Нигде се у СРОС-у не говори субјекту образовања 

(требало би и васпитања), о његовој личности, нигде се не наводе, 

нити анализирају особености развијања те личности! А то је нешто 
што је примарно за сваког наставника и васпитача.  Непојмљиво и 

чудно је да је то изостављено, поготово ако су аутори тог документа  

психолози (аутори СРОС-а нису наведени )! 

Трећа допуна: Нигде се не говори у СРОС-у о личности наставника, 
који је увек истовремено и васпитач, нити о значају, управо личности 

наставника, у васпитавању младих и у формирању њихових личности! 
Када се говори о образовању наставника ,нигде се посебно не захтева 

и не конкретизује да се они образују и васпитавају и као васпитачи 
својих ученика/васпитаника. 

Четврта допуна: Око објективног утврђивања, евалуације и оце-

њивања резултата и образованог, а поготово васпитног рада школа и 

наставника постоје различита и често веома опречна схватања.  Доста 

је још увек нерешених питања у педагогији о тим питањима. Посебно 

се то односи на могућност објективног утврђивање резултата васпит-

ног рада школа и наставника. О томе нема ни речи у СРОС-у. А требало 
би да је то у њему посебно садржано. 

Пета допуна: У СРОС-у се говори о образовним институцијама од 

предшколског до универзитетског нивоа и образовања одраслих. 

Обрађена су нека  питања управљања и руковођења тим институција-

ма, питања финансирања њиховог рада и сл. Нигде, међутим, нису 

целовито и посебно обрађена питања васпитно-образовног карактера 

и деловања тих институција (школа пре свега): програми васпитно-

образовног рада, њихова унутрашња структура и организација, поло-

жај и улога појединих субјеката и носилаца васпитно-образовног рада 

СИСТЕМАТСКО,  ОРГАНИЗОВАНО  И ЈЕДИНСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ  МЛАДИХ 

Професор Никола М. Поткоњак  
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у тим институцијама, унутрашња и спољашња евалуација резултата 

рада тих институција, васпитно-образовно и еколошко окружење тих 

институција и сл. 

То су предлози за глобалне допуне СРОС-а. За нова поглавља у 

СРОС-у питања се не могу подразумевати. Она се морају посебно и 

темељно обрадити.  

Постоји потреба да се и текстуално допуни СРОС на више места, да 

се неки ставови и формулације, констатације и предлози прецизније 

одреде, али о томе је овде тешко давати конкретне предлоге. 

ПН: Шта је добит за систем образовања и васпитања са предложе-

ним допунама? 

Добит је велика и вишеструка! Било би сасвим јасно да се више  не 

ради   само о  систему образовања, већ и о систему васпитања. Тачније,   

било би  јасно (неприкривено) да је реч о јединственом образовно-

васпитном  систем младих у нашем друштву. То би онда обавезивало и 

носиоце просветне политике, и све републичке образовно-васпитне 

институције/заводе да увек ствар посматрају целовито када предлажу 

и доносе нормативна акта, када прописују стандарде, када утврђују 

програме рада школа, нормативе наставника, када постављају захтеве 

ауторима уџбенике и помоћне литературе, наставних средстава– јед-

ном речју обавезивало би све на другачији приступ читавој овој обла-

сти образовања и васпитања! Садашњи СРОС то не обезбеђује и не 

захтева. И ја зато кажем да за смишљено и организовано васпитање 

младих у Србији нико није одговоран и да нико не брине о томе да ли 

васпитање постоји, да ли се организује и како се остварује! А то је ре-

зултат управо једностраности и ограничености постојећег СРОС-а. 

ПН: Како видите улогу педагогије и педагога кроз постојећи СРОС 

сходно изменама које предлажете? 

Већ сам рекао да се педагози никако не могу и не треба да помире 

са једностраношћу  СРОС-а и његовом усредсређеношћу само на обра-

зовање младих. Тиме се битно нарушава јединство педагошког проце-

са, који је увек и једино може бити јединствен образовни-васпитни 

процес и систем. Није једноставно васпитавати младе у друштвеном 

окружењу (националном и међународном) у коjeм не постоје системи 

вредности, у коjeм се не поштују  и не цене основне цивилизацијско-

културне вредности, ни опште, ни националне, ,није лако васпитавати 

младе у друштву пуном противречности......   Али педагози (шире овде, 

схватајући садржај тог термина), по природи свога позива и посла, 

никако се не могу унапред одрећи своје васпитачке улоге, никао не 

смеју унапред „дићи руке“ од васпитавања младих, без обзира на све 

тешкоће у којима то треба да чине. Друштво којем припадају треба да 

их у томе подржава и да им помогне  документима и одлукама које 

усваја и доноси, а не да им одмаже и да им ствара додатне тешкоће, 

као што је то учињено постојећим СРОС-ом! 

  

Пројекат „Подршка професионалном развоју предшколских 

педагога“ се реализује од јуна 2017. године до јула 2018. године у 

сарадњи Педагошког друштва Србије и IFOM (Institute for Training, 

Employability and Mobile learning). Пројекат су креирали чланови 

Секције предшколских педагога  , а одобрен је за финансирање у 

оквиру програма Еразмус + пројеката мобилности у области 

образовања одраслих . 

Циљеви Пројекта су: 

1. Подршка професионалном развоју предшколских педагога 

кроз стицање знања и јачање компетенција у примени метода 

неформалног учења у стручном усавршавању. 

2. Јачање капацитета Секције предшколских педагога и 

Педагошког друштва Србије кроз повезивање и развијање 

сарадње са институцијама из европских земаља. 

Почетне активности пројекта (јул 2017 – октобaр 2017) 

обухватале су расписивање јавног позива за учеснике, избор учесника 

и формирање пројектног тима. 

Комисија је изабрала четири предшколска педагога за учешће у 

пројекту мобилности: Славицу Илић, ПУ „Чукарица“, Душицу 

Чолаковић ПУ „11 април“ и Јелену Паић „ПУ Раковица“ из Београда и 

Аниту Ерић ПУ „Нада Наумовић“ из Крагујевца. 

У циљу квалитетније припреме за мобилност редовно су се 

одржавали састанци учесника мобилности са члановима Пројектног 

тима у просторијама Педагошког друштва Србије.  

Ова фаза пројекта укључивала је:  

 педагошку припрему (анализа литературе и размена о 

облицима, методама и техникама формалног и неформалног 

учења и образовном систему Италије, читање стручних 

текстова и презентација различитих међународних искустaва 

на платформама epale i etwwining и сл.) 

 језичку припрему (усавршавање знања енглеског језика кроз 

похађање курсева, коришћење разних материјала и вебинара, 

читање стручних текстова, припрему брошура о раду 

Педагошког друштва Србије и пословима предшколских 

педагога и сл.) 

 интеркултуралну припрему – (прикупљања брошура, флaјера о 

Београду и Крагујевцу из туристичких организација, 

упознавање знаменитости Италије, учешће на фестивалу ита-

лијанског филма и сл.) 

 Драгана Спасојевић, педагог 

Професор Никола М. Поткоњак  на Сусретима педагога 

НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ - ПРОЈЕКАТ 

МОБИЛНОСТИ „ПОДРШКА ПРОФЕСИОНАЛНОМ 

РАЗВОЈУ ПРЕДШКОЛСКИХ ПЕДАГОГА“ 
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Главна активност пројекта било је похађање курса „Примена 

неформалног образовања у школама и образовању одраслих“ у 

организацији IFOM-а (Institute for Training, Employability and Mobile 

learning) у Болоњи, Италији у периоду од 28.10. до 05.11.2017 године. 

Поред учесница из Србије, курс су похађали запослени у школама и 

организацијама за образовање одраслих из: Пољске, Шпаније и 

Португалије. 

Чланице Педагошког друштва Србије су путем ППТ презентације и 

штампаних брошура  упознале остале полазнике курса са 

знаменитостима и туристичким атракцијама Србије, одликама 

образовног система, професијом предшколског педагога и 

активностима Педагошког друштва Србије. Учесницима је била 

посебно интересантна професија предшколског педагога, који 

континуирано пружа подршку деци, васпитачима и родитељима и 

кроз различите активности повезује и мења теорију и праксу. 

Запажање присутних је да је ова улога велика предност и потенцијал 

система васпитања и образовања Србије. 

 Похађање курса допринело је бољем разумевању формалног, 

неформалног и информалног образовања. Учеснице мобилности су се 

упознале са основним принципима неформалног образовања.  

Део курса био је посвећен начину на који одрасли и деца уче и 

комуницирају - истакнут је значај препознавања доминантног стила 

учења (аудитивни, визуелни, кинестетички и др.) и прилагођавања 

начина подучавања различитим стиловима учења. Поред теоријских 

сазнања, кроз практичан рад и вежбу, учеснице мобилности овладале 

су новим методама и техникама неформалног образовања – дебате 

(Oxford, SPAR debate, Hot chair debate...), игре улога (Facebull, Theater of 

the oppresed...), технике за јачање тимског рада и различите врсте 

евалуација. У оквиру курса учеснице мобилности имале су прилике да 

практично креирају технике неформалног образовања и добију 

повратну информацију од осталих учеснсика и тренера.  

Такође, учеснице мобилности су учествовале у дебати, у градској 

скупштини Болоње на тему Предности и недостаци Европске уније,   у 

којој су се упознале са начином вођења једне врсте дебате и 

вештинама креирања аргумената. 

         Учешће на курсу било је драгоцено искуство , јер су учеснице 

кроз упознавање различитих техника неформалног образовања 

имале прилике да преиспитају досадашња знања, сопствену праксу, 

боље разумеју избор појединих техника у различитим сиутацијама 

учења,  у виду размене  са тренером и другим учесницима сагледају 

другачија искуства и оснаже се за препознавање и покретање промена 

у свом раду.  

Примена неформалних метода и облика током обуке омогућило је 

сагледавање различитих перспектива и разумевање истих. Запажање 

учесника је и да су оквири неформалног образовања комплементарни 

са формалним облицима образовања.  

Посебно занимљиво је било учешће на презентацији играчака и 

дидактичких средстава организације „Collettivo kukua“ на централном 

тргу Болоње где су се учеснице мобилности, деца и родитељи заједно 

играли, откривали различите карактеристике и могућности 

изложених средстaва.  

Похађање курса обухватало је и културне активности, у оквиру 

којих су учеснице мобилности осим Болоње, посетиле и Фиренцу, 

упознајући се са културно-историјским знаменитостима ових 

италијанских градова.  

Сарадња са другим учесницима мобилности допринела је да се 

стекне увид у образовне системе других европских земаља и развије 

сарадња са неком од институција у наредном периоду. Такође, 

учеснице курса значајно су унапредиле знања енглеског језика. Као 

доказ о похађању курса учеснице су добиле сертификат о похађању 

курса од стране организатора, а издат им је и Europass Mobility Docu-

ment. 

 У наредном периоду, у фази имплементације и десеминације, 

учеснице пројекта мобилности ће наставити размену искустава, 

учење и примену метода и техника неформалног образовања, које ће 

реализовати кроз радионице у предшколским установама у којима су 

запослене и на нивоу Секције предшколских педагога ПДС, као и на 

еТwinning и EPALE порталу.  

Славица Илић, педагог ПУ „Чукарица“, Београд 

Душица Чолаковић, педагог ПУ „11. април“, Нови Београд 

Анита Ерић, педагог ПУ „Нада Наумовић“, Крагујевац 

Јелена Паић, педагог ПУ „Раковица“, Београд 

Учеснице пројекта 
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Елеонора Влаховић је школски психолог/педагог са искуством 

наставника и стручног сарадника у средњој школи. Аутор је различи-
тих активности за непосредан рад са ученицима, најчешће из васпит-
них области које се односе на физичко и ментално здравље као и на 
безбедност. Од 2001. године ради у Министарству просвете, а затим 
од оснивања у Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Тре-
нутно је на позицији руководиоца Центра за развој програма и уџбе-
ника и координира пројектом Завода „Јачање васпитне улоге школе“.  

ПН: Завод за унапређивање образовања и васпитања у оквиру про-
јекта „Јачање васпитне улоге школе“, расписао је Конкурс за избор при-
мера успешних ваннаставних активности у основним и средњим шко-
лама и васпитних активности у домовима ученика у Србији, да ли при-
стижу примери ваннаставних активности? 

Можете ли нам рећи нешто више о овом конкурсу. 

Конкурс је део трогодишњег пројекта Завода „Јачање васпитне 
улоге школе“ који је предвиђен Акционим планом за спровођење 
стратегије образовања. Он је расписан са убеђењем да многе школе 
већ имају успешне ваннаставне активности и да се баве васпитањем 
својих ученика. Врло је мало прилика да се то представи на начин, 
који би био доступан другим просветним радницима, а размена искус-
тва је врло важна у свакој професији. Када на једном месту имате при-
каз различитих ваннаставних активности, које су проверене у школ-
ској пракси, за веровати је да ће известан број наставника то исто по-
новити у својој школи што је свакако добро. Међутим, још важније је 
што ће такви примери за један број наставника бити охрабрење да 
крену у реализацију неких својих идеја и што ће размишљати на који 
начин се одвија васпитни утицај у школи. Васпитање није спонтан 
процес, односно и он као и образовни захтева пажљиво планирање и 
касније вредновање у смислу процене ефеката.  

ПН: Шта се очекује да буду показатељи успешних примера ванна-
ставних активности у раду школа, домова ученика?  

Активности, које се пријављују, не морају бити велике. Оне могу 
бити мале, у смислу да су реализоване са малим бројем ученика, у кра-
ћем временском периоду, али је васпитни ефекат био добар и добије-
ни резултати су покренули неке нове активности. 

Показатељи успешности су они аспекти, који се траже у формула-
ру, који треба попунити за Конкурс. То су захтеви који се односе на 
начин праћења активности, показатеље успешности, начин коришће-
ња резултата за планирање нових активности и какву је добробит та 
активност имала и то не само за ученике, већ и за запослене у школи, 
родитеље, локалну заједницу. 

ПН: Као руководилац Центра за развој програма и уџбеника у којој 
мери имате сазнања да ли аутори уџбеника приликом осмишљавања 
уџбеника и радних свески за ученике имају у виду васпитну компонен-
ту у креирању уџбеника?  

Нажалост, садашњи уџбеници недовољно користе потенцијал да 
врше васпитни утицај на ученике. То је у великој мери последица чи-
њенице да ни у наставним програмима, по којима се уџбеници пишу, 
нема довољно васпитних садржаја. При припреми нових наставних 
програма за основну и средњу школу имамо у виду овај проблем,  те 
се озбиљно промишља да међу исходима по предметима буде и оних 
који се односе на развој правилних ставова и усвајање вредности. Ти-
ме васпитни садржаји постају видљивији у програмима и за очекива-
ти је да ће и уџбеници  то пратити. 

ПН: Пошто васпитна функција представља део идентитета школе, у 
којој мери се користе могућности  васпитног рада за реализацију 
наставних садржаjа у циљу остваривања васпитне компоненте настав-
ног процеса у основним и средњим школама у Србији? 

У стратегији образовања се експлицитно васпитни рад наводи као 
саставни део образовања, који се остварује кроз целокупан живот 

школе од наставе, ваннаставних активности, етоса школе па и кроз 
специфичан идентитет који школа развије. Међутим, ако се погледа 
Акциони план за спровођење стратегије, васпитна функција школе се 
препознаје у развоју модела ваннаставних и ваншколских активности 
и успостављању јаче сарадње школе са локалном заједницом. Настава 
се и даље поставља некако као одвојена од осталих активности чиме 
се потенцира одвојеност образовних од васпитних активности што 
није добро, а суштински и није изводљиво. Све  што се дешава у шко-
ли од тренутка кад ученик уђе у школско двориште повезано је и са 
образовањем и васпитањем. Не чуди што многи народи немају ни 
језичку разлику између та два процеса. 

ПН: Да ли је школски програм подстицајан за развој васпитног ра-
да? 

Школски програм свака школа развија за себе. У њему, поред оба-
везних садржаја, има довољно простора да се уграде специфичне ак-
тивности „обликоване“ по потребама конкретне установе. Није до-
вољно само на папиру имати васпитне активности, потребно их је 
континуирано реализовати и документовати да постану „видљиве“ 
свима у школи. Искуство показује да се често дешава да школа има 
неког наставника који својим ентузијазмом годинама реализује, скоро 
сам, неку добру васпитну активност ( на пример, прави представе са 
великим бројем ученика на важне теме као што су: здравље, безбед-
ност, одрживи развој...).  Његовим одласком та активност нестаје, јер 
није системски заживела.  

ПН: С обзиром да се образовни систем суочава са изазовима у погле-
ду мотивације наставника, родитеља и ученика у васпитно-образовном 
процесу,  на који начин можемо да утичемо да се наставници и родите-
љи укључе у већој мери у васпитне активности? 

Најбољи васпитни ефекти постижу се кад постоји добра атмосфера 
у школи, осећај заједништва између ученика, запослених у школи и 
родитеља. Зато је важно неговати школску културу и климу.  Култура 
представља заједничке вредности, норме и веровања, а клима се од-
носи на доминантно осећање у школи. Клима је главни ослонац култу-
ре и повезана је са тим каква је сарадња у школи, каква је колегијал-
ност, ефикасност и усмереност на циљеве. У стварању добре школске 
климе и културе велику улогу има директор установе и зато је избор 
руководећег кадра стратешко питање нашег образовног система. 

ПН: У којој мери су родитељи укључени у васпитне активности шко-
ле/дома? Нови Закон нам пружа могућност за организовање друштве-
но корисног рада за ученике. Да ли ће примена одредби Новог закона 
довести до повећања васпитне компоненте у школама/домовима? 

Моје је мишљење да укљученост родитеља у живот школе није на 
нивоу који је пожељан и да до унапређења може доћи само ако и шко-
ла и родитељи крену једни другима у сусрет, наравно, ради интереса 
деце. Клубови родитеља, који раде у једном броју школа у Србији уз 
подршку Уницефа показују да је то могуће и смислено.  

Друштвено користан рад не треба посматрати као повратак про-
шлости, већ као успостављање равнотеже између потреба појединаца 
и потреба друштва. Васпитање је директно повезано са процесом со-
цијализације и нема личног благостања ако особа није уклопљена у 
заједницу којој припада.  

ПН: Шта су по Вама кључне промене које педагог/психолог може да 
иницира и прати на нивоу установе у циљу подршке и неговања 
васпитне компоненте школе/дома, а тиме и педагошке аутономије 
установе? 

Педагози и психолози су важни јер су стручни за васпитни рад и по 
опису посла сарађују са ученицима, наставницима, директором, роди-
тељима, локалном самоуправом, различитим институцијама. Ја волим 
да користим израз да су они карика која спаја, повезује и самим тим 
могу бити покретачи  активности које доприносе стварању идентите-
та школе. Такође, нису „везани“ за конкретан предмет и посматрају 
све што се дешава у школи из шире перспективе. Нажалост, превише 
обавеза које се пред њих стављају често ометају њихов креативни рад 
на осмишљавању и реализацији нових васпитних активности.  

Нешто за крај као порука читаоцима 

Молим колеге да шаљу своје радове на Конкурс Завода и да их не 
одбије захтеван формулар. Попуњавајући га, могу још боље сагледати 
оно што су радили и припремити се за нове активности, јер познато је 
да једна успешна активност води ка следећој и зато вреди потрудити 
се. 

„Правилно васпитања се састоји у томе да се 

извуче из сваког оно што је најбоље .“  

МАХАТМА ГАНДИ  

ВАСПИТНА УЛОГА ШКОЛЕ ДАНАС  

Маја Врачар, педагог 
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Глобалне економске и друштвене промене у свету утичу на савре-

мене образовне токове са више аспеката. Једна од главних промена је 

промена улога које наставници имају у образовно васпитном процесу 

- од примарне улоге предавача и оцењивача преузимају улогу регула-

тора социјалних односа у разреду као групи и улогу партнера у афек-

тивној интеракцији. Сходно томе, наставници имају веома значајну 

улогу у процесу учења и развијања просоцијалних вештина ученика, а 

самим тим и у превенцији вршњачког насиља. Од знања, веровања и 

ставова наставника према дечјем насилничком понашању, као и од 

њихових реакција на такво понашање, зависиће успешност мера усме-

рених ка смањењу непожељних облика понашања.  

Према Посебном  протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама 

(Министарство просвете, 2007), превенција насиља у школи представ-

ља скуп мера и активности које имају за циљ : стварање сигурног и 

подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације, у коjeм неће бити насиља или ће оно 

бити сведено на најмању могућу меру. Због тога је важно да здраво и 

подстицајно окружење буде саставни део професионалне и личне 

одговорности свих запослених у образовно - васпитним установама. 

Како би се обезбедио континуитет у планирању, реализацији и вред-

новању активности на превенцији насиља, образовно васпитна уста-

нова формира Тим за заштиту деце од насиља. Међутим, важно је да у 

установи постоји свест свих запослених да Тим не може сам да реали-

зује договорене мере и активности. До резултата се долази само одго-

ворношћу и учешћем сваког појединца у стварању ненасилног и под-

стицајног окружења за живот и учење детета. Пре свега, неопходно је 

да наставник буде позитиван модел комуникације и понашања, као и 

креатор такве педагошке климе у школском амбијенту која код уче-

ника изазива осећај слободе, сигурности, поштовања и прихваћено-

сти.  

Стручна оспособљеност наставника - сматра се важном претпо-

ставком успешне примене различитих превентивних и интервентних 

мера у области заштите ученика од насиља, тако да се намеће потреба 

развијања свести наставника о значају остваривања различитих улога 

у васпитно - образовном процесу , које су у функцији његовог унапре-

ђивања. У тесној вези с тим је наставниково препознавање сопствених 

потреба за јачањем професионалних компетенција у циљу остварива-

ња превентивног деловања у заштити ученика од насиља као сегмен-

та целокупног васпитно-образовног рада. Сходно томе, наставник 

поред других, треба да има и компетенције које се односе на превен-

цију насиља у школама, изградњу толеранције и спречавање дискри-

минације. Од наставника се захтева да препознају насиље, да направе 

разлику између насиља и свађе и да предузме адекватне поступке .   

Једна од активности , која доприноси смањењу насиља у школама, 

усмерена је на унапређење компетенција наставника у области заш-

тите од насиља. Унапређивањем компетенција кроз различите врсте 

обука (акредитовани програми стручног усавршавања, интерно уса-

вршавање наставника у школи и различити облици хоризонталног 

стручног усавршавања), наставници стичу знања из две области: о 

мерама превенције на заштити од насиља и мерама интервенције у 

ситуацијама када се јавља насиље. 

Анализом Посебног протокола за заштиту деце и ученика од наси-

ља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установа-

ма, долазимо до следећих компетенција наставника у области превен-

тивних мера заштите од насиља:  

 Планирање и реализација активности које ће утицати на свест 

ученика о неприхватању насиља као облика понашања и начина 

за решавање конфликата уз пружање модела ненасилне комуни-

кације (програм вршњачке медијације); 

 Праћење понашања ученика и препознавање знакова ризика од 

потенцијалног насиља у почетној фази, као и пружање стручне 

помоћи и подршке ученицима са израженим проблемима у пона-

шању;  

 Адекватно реаговање у случајевима дешавања  , односно сумње на 

насиље; 

 Појачан васпитни рад (активности са ученицима за унапређивање 

социјалних вештина, комуникационих вештина, унапређење са-

мосталности и бриге о себи, унапређење вештина учења и пости-

зања бољих образовних постигнућа). 

 Ресоцијализација учесника у инцидентним насилним ситуација-

ма: плански и систематски процес кориговања друштвено непри-

лагођених  ставова, уверења, система вредности и асоцијалног 

понашања ученика и њиховог поновног интегрисања у школску 

средину;  

 Пружање правне заштите и предузимање додатних мера подршке 

у циљу превазилажења проблема са насиљем свих који су укључе-

ни у насиље; 

 Стварање  средине  у којој се односи између ученика, родитеља и 

запослених заснивају на стварању и неговању позитивне социјал-

не климе и прихватању различитости, толеранцији, позитивној 

комуникацији и неговању добрих међусобних односа; 

 Укључивање свих интересних група у систем заштите од насиља: 

заједничко планирање и реализација активности у циљу доноше-

ња и развијања програма превенције;  

 Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реа-

говања у ситуацијама насиља; 

 Организовано и циљано усавршавање и стицање нових знања у 

поступку реаговања на насиље. 

Компетенције наставника које су неопходне за предузимање интер-

вентних мера обухватају: спровођење поступака и процедура реагова-

ња у ситуацијама када је угрожена безбедност и здравље деце / уче-

ника, као и  успостављање система ефикасне заштите деце у случаје-

вима насиља. Поред тога, наставници би требало да поседују основна 

знања о начинима ублажавања и отклањања последица насиља и 

поступке за реинтеграцију детета/ученика у заједницу вршњака и 

живот установе. За сву децу/ученике жртве насиља потребно је обез-

бедити подршку и предузети мере саветодавног рада како са децом/

ученицима који трпе насиље, тако и са ученицима који врше насиље и 

који су сведоци насиља.  

Када се прочитају Посебни протокол за заштиту деце/ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитној устано-

ви и друга подзаконска акта, јасно је да је наставницима за њихову 

ефикасну примену потребно: знање, искуство, одговарајуће социјалне 

вештине и вештине комуникације.  Оне  се тешко могу стећи без одго-

варајуће едукације. Едукација наставника не треба само да повећа 

њихову сензибилност према насиљу, већ и да их оспособи да ефика-

сније реагују. Постојање јасних правила и процедура, функционисање 

школског тима, обученост запослених су предуслови за изградњу си-

гурног окружења. 

Поред развоја компетенција наставника у области заштите учени-

ка од насиља, важно је континуирано стручно усавршавање и струч-

них сарадника у овој области. Стручни сарадници могу да допринесу 

ефективнијем планирању и реализацији превентивних мера и актив-

ности у школи, али и да пруже подршку и помоћ наставницима у њи-

ховом свакодневном (превентивном) раду са ученицима, као и самим 

ученицима који се суочавају са различитим проблемима одрастања. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА У ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Светлана Спасић, педагог, педагошки саветник 
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Као што је већ свима познато наставни часови су основна 
педагошка ситуација у којима треба да се манифестује сва успешност 
онога који их реализује, независно да ли је он учитељ, наставник или 
стручни сарадник. Интерним стручним усавршавањем у школама све 
већи акценат се ставља, управо, на реализацију иновативних часова и 
њихову анализу у циљу размене искуства и унапређивања 
компетенција оних који их реализују.  Непосредним радом са децом/
ученицима се на најбољи начин испробавају, презентују и даље 
имплементирају новине у раду са децом/ученицима. Анализом 
часова, непосредно по реализацији, долази до активне размене идеја, 
знања и вештина свих учесника, па се у овим ситуацијама отварају 
нове могућности за рад са ученицима. 

Наш угледни педагог Недељко Трнавац је својој књизи Педагог у 
школи* дао листу иновативних часова , који се могу реализовати у 
нашим образовно-васпитним институцијама, која је данас чини нам се 
актуелнија него пре тридесет година. Листа Трнавчевих иновативних 
часова из угла савремене наставе су актуелнији више него икада и 
омогућавају наставницима, васпитачима и стручним сарадницима  да 
размењују иновације и унапређују рад са ученицима: 

1. Стандардни часови по својим одликама, ретко имају иновативни 
карактер , изводе се на уобичајени начин. Анализе ових часова 
треба да буду фокусиране ка тражењу нових и бољих решења. На 
овим часовима снима се стање наставе онакво какво оно реално 
јесте, али се и траже могућности за усавршавање наставног 
процеса. Снимак часа, критичка анализа и оцена часа нису сами по 
себи циљ, већ само основа на којој се изводе елементи за 
унапређивање и подизање квалитета наставних часова. Ови 
часови, иако су стандардни, могу да се оплемене низом 
интерактивних образовних техника ,који стандардним часовима 
могу дати иновативну ноту као на пример : једноминутни 
семинарски, идентификовање нетачних тврдњи током предавања 
наставника, идентификовање кључних речи ученика током 
предавања... 

2. Угледни часови се данас често идентификују са огледним 
часовима, што је погрешно. Угледни часови су по својој основној 
шеми и организацији структуирани на уобичајени начин, али на 
једном вишем квалитативном нивоу. У њима ништа није потпуно 
ново и непознато, али је припремљено и реализовано на узоран 
начин, тј. за углед другима и може да послужити као пример. На 
пример, у оспособљавању учитеља приправника, неопходно је да 
ментор реализује овакве часове, који ће бити полазна основа 
приправнику за организацију својих часова. Ови часови се данас 
реализују не само у школама, него и у вежбаоницама на матичним 
факултетима где се школују будући наставници. Данас угледни 
часови могу да се ослоне и на информационе комуникационе 
технологије у многим наставним областима. 

3. Огледни часови имају изразито иновативну улогу. Они на сасвим 
нови и до сада неуобичајени начин презентују неку наставну 
јединицу. Ради се дакле о огледу, експерименту, покушају који 
може, а не мора да буде образац за примену. Ови часови треба да 
имају нов дидактичко–методички приступ и детаљније теоријско 
образложење и оправдање за реализацију. У припреми и 
извођењу огледних часова треба бити веома опрезан, јер нису сви 
огледи подједнако успешни на сваком узрасту ученика. Ови 
часови су слични експерименталним часовима  , који могу имати 
и  научно истраживачку основу и оправданост, а који се реализују 
на основу пројекта који се жели и научно, а не само искуствено 
доказати. Како би увидели квалитет ових часова  неопходно их је 
реализовати у експерименталним и контролним групама. Они по 
свом карактеру имају све елементе акционих истраживања и 
најбоље их је реализовати као пројекте у настави (нпр. Развој 
стилистике у млађим разредима основне школе, Графичко 
представљање у настави српског језика...). 

4. Отворени часови могу да се реализују као посебно припремљени 
часови,  којима могу присуствовати колеге из школе, а и шире и 
као редовно припремљени часови, којима могу присуствовати 

родитељи ученика или експерти ван школе или други сарадници. 
Ови часови поред тога што могу имати и елементе иновативности 
највише су везани за транспарентност школе, односно отвореност 
школе ка унапређивању наставног процеса прикупљањем 
информација од свих посматрача  , који учествују у анализи кроз 
евалуацију или дискусију. 

5. Тимски часови могу се реализовати тако што ће сви наставници 
једног одељења заједнички, тимски и  теоријски проучавати 
одређени проблем и припремити наставни час, а реализоваће га 
један од њих. Тимски час може да се организује и када сви на 
пример учитељи или наставници једног одељења учествују  у 
реализацији неке наставне јединице у  складу са својим 
афинитетима. У нашим садашњим условима тимски часови су све 
присутнији  где два или виши наставника реализују наставну 
јединицу , фокусирајући се на то да свако из свог стручног угла да 
допринос у реализацији часа. Овде је важан и избор наставне 
јединице за реализацију тимског часа како би он био успешан.  

6. Компаративни часови су слични тимским, али су лакши за 
реализовање. То су часови међусобне посете и упоредне анализе. 
Идеја је једноставна где на пример четири учитеља трећег 
разреда четири дана своје часове почињу од другог часа. Сваког 
дана првог часа  један од њих обрађује исту наставну јединицу у 
своме одељењу  уз присуство осталих учитеља. Анализа се врши 
после сваког часа, а компаративна анализа  после четвртог. Уз 
сарадњу са педагошко-психолошком службом или самостално 
утврђују се најадекватније методе рада на истој наставној 
јединици. Ово је нешто теже организовати у предметној настави, 
али је корисно и вредно напора и у великој мери утиче на јачање 
компетенција запослених у школи. 

7. Замењени часови нису директно у функцији иновирања наставе, 
али у многоме могу да иницирају стручну размену мишљења, 
искуства и сарадњу међу наставницима. Наставници врше замену 
одељења где исту наставну јединицу, у истом разреду на пример 
наставници математике обрађују у размењеним одељењима. 
Радом у другом одељењу, упознавањем начина, обима и 
квалитета рада свога колеге, знања његових ученика наставник 
може бити подстакнут, самоопоменут и додатно мотивисан за 
сопствено напредовање у организацији својих часова. Ученици 
ову замену могу да доживе као пријатно освежење што се може 
проверити евалуацијом на крају часа од стране ученика. Сам 
распоред обраде наставних јединица се не ремети. У  свету постоје 
школе у којима предметни наставници предају само оне курсеве, 
модуле, делове програма за које су изузетно стручни. У анализи 
ових часова неопходно је присуство педагошко-психолошке 
службе како би се анализом унапредиле активности оба 
водитеља. 

8. Часови према моделу, односно узору , такође,  значајно доприносе 
унапређивању рада наставника. Данас више него икада раније у 
уџбеницима, приручницима, педагошким часописима, разним 
зборницима, сајтовима, интернет страницама, често срећемо 
моделе и примере добро обрађених наставних јединица. 
Наставници у сарадњи са колегама из стручног актива, педагошко
-психолошком службом врше избор, анализу и тумачење оних 
примера, који би могли бити примењени у пракси њихове школе. 
Ово је добар начин  да се туђе идеје и иновације провере у 
сопственој пракси. Овакав начин рада често мотивише 
наставнике, стручне сараднике да сами јавно објаве своја 
искуства из праксе. 

9. Корективни часови, најчешће, не представљају иновацију у правом 
смислу речи, али представљају унапређење у односу на затечени 
начин рада. Корективни часови служе за отклањање и 
превазилажење уочених недостатака у реализацији претходних 
часова и заснивају се на самоисправљању и самоучењу 
наставника уз менторство искуснијих колега. Ови часови су често 
поправни часови где наставници самоницијативо или уз предлог 
ментора или стручног лица унапређују свој рад. Ови часови у 
пракси садрже и анализу истог уз присуство колега, ментора, 
педагога, директора... 

10. Демонстрациони часови односе се на  приказивање, демонстрацију 
другима онога што им до сада није било познато, на пример могу 
да се односе на  примену и ефикасност неког новог наставног 
средства, интерактивних образовних техника, ИКТ, наставних 
листића, начина артикулације наставног часа, распореда ученика 
у току наставе итд. Њихова функција је нарочито значајна у 
процесу промовисања иновација, како на сајмовима наставних 
средстава, стручним семинарима, скуповима, али и у реалној 
пракси. Демонстрациони часови могу да организују и колеге из 
других школа у циљу размене искуства кроз анализу 
реализованог часа. 

11. Час замењених улога је одличан начин да се рад у учионици освежи 
и да рад са ученицима организује на занимљив начин. Врши се 
замена улога између наставника и групе ученика , који показују 

Non progredi est regredi. 

''Не напредовати  значи назадовати''. 

ЛАТИНСКА ПОСЛОВИЦА 

ИНОВАТИВНИ ЧАСОВИ У ФУНКЦИЈИ ИНТЕРНОГ 

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
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посебно интересовање за одређену наставну област. Наставник 
припрема са групом ученика наставни час, а саму реализацију 
препушта ученицима. Иако не личе на иновацију, они су 
иновативни. Наставник док  припрема ученике, размишља о томе 
како ће активирати ученике као нове предаваче  , али и ученике,  
учеснике на часу. Учитељи  у сеоским школама, који раде у 
комбинованим одељењима, активирају на пример ученика 
четвртог разреда  у раду са ученицима млађих разреда. Овакви 
часови данас су добар начин за наставнике када је реч о 
инклузивном образовању. Данас се групни рад у одељењима може 
подвести под овај тип часа,  јер је наставник само активан на 
почетку док даје упутства групама и појединцима. Последњих 
година у неким нашим школама организује се дан Ученици за 
наставничком катедром где је цео један наставни дан организован 
на овај начин у  виду часова замењених улога. Ово може бити и 
тематски дан фокусиран око неке теме на пример Дан планете 
Земље, или Дан толеранције... 

12. Пробни часови  или сондажни часови су се ранијих година јављали 
у релативно ретким ситуацијама и углавном су се везивали за рад 
наставника-приправника када желе да упознају ученике, чланове 
одељења у којем ће полагати стручни испит, слично важи и за 
студенте наставничких факултета када се припремају за извођење 
својих првих практичних предавања. Пробни часови су у 
директној функцији обуке кандидата, па је зато пожељно да у 
припреми и анализи ових часова учествују педагог и психолог, 
због одговорности за квалитет наставе пред ученицима, али и 
због непосредне помоћи самом кандидату. Наравно, не треба 
заборавити и евентуални повратни утицај, да сам кандидат у 
одређену школу уноси неке иновације или нове идеје. Данас 
сондажни часови могу бити часови у којима се по први пут 
примењују нове интерактивне технике, које су у функцији јачања 
компетенција за поучавање и учење. Савремена методологија све 
више истиче значај примене поменутих интерактивних 
образовних техника  ,које су сем наведеног и у функцији 
мотивисања ученика за рад на часу. Добар пример за пробни 
сондажни час је  Изврнута учионица или Изокренута учионица 
(Flipped Classroom) где ученици уче код куће уз писане или видео 
инструкције наставника, а домаћи раде у школи. 

13. Испитни часови Ови часови су испит само за кандидата и комисију, 
а не и за ученике. Испитни наставни часови имају снажну 
мотивациону подлогу, темељну и свестрану припрему кандидата 
који се спрема за испит за лиценцу, добро су организовани и 
свеобухватни. Анализа часа  је  у функцији унапређивања личних 
компетенција. Ови часови и анализа у великој мери утичу на став 
будућег наставника када је реч о организацији и реализацији 
часова у својој учионици. Организују се у установи у којој 
појединац ради као услов за нов испит пред комисијом за лиценцу 
у другој школи. 

14. Час као симулација се често јавља у процесу вежбања, кроз игру 
улога, студената али и наставника у оквиру рада својих стручних 
актива. Учесници разматрају неке могућности или методичке 
варијанте, међусобно поделе улоге и симулирају одређену 
наставну ситуацију. Симулирање педагошке ситуације се често 
користи у оспособљавању студената, приправника у раду са 
родитељима, али и као начин за превазилажење недоумица у 
појединим педагошким ситуацијама код наставника (на пример 
један наставник се уживљава у улогу родитеља, други у улогу 
одељенског старешине, трећи у улогу ученика и разрешавају 
одређени педагошки проблем). Варијанта ових симулираних 
наставних часова и педагошких ситуација може да се организује и 
као дебата ,,за и против''. Час као симулација је час, који може да 
се примени у скоро свим наставним предметима и у раду са децом. 
Оваквим часовима мотивишу се учесници или и ученици. Час као 
симулација може да се организује и на нивоу школе, када у њему 
око неког проблема учествују сви чланови колектива. Решење 
датог проблема се онда посматра из угла наставника, учитеља, 
стручних сарадника или на неки други начин. 

15. Час као пројекција није час у правом смислу речи, али у великој 
мери утиче на јачање компетенција наставника за рад у учионици. 
Техником скицирања обрађује се једна наставна јединица у пару 
или по групама. Затим се врши упоређивања свих фаза ски-
цираних часова и анализирају скице. Може да се организује  и као 
варијанта писања паралелних писаних припрема и њиховог 
заједничког вредновања без намере или са намером да буду 
реализоване. На овај начин размењују се искуства међу колегама 
и унапређује сопствени рад прихватањем појединих пројектних 
активности. Ово је добар начин за унапређивање сопствене 
праксе, јер анализа ових часова даје низ идеја које се могу 
успешно имплементирати у настави. 

16. Час као фикција  сличан је часу као пројекција, али нема обавезу 
поштовање реалних услова и односа. Кроз слободну размену 
мишљења прави се слика часа прожета имагинацијом и 
претпоставкама. Фокус може бити на трагању за новим идејама за 

обраду појединих наставних јединица. Ове часове не треба 
занемарити, јер су се најзначајније педагошке иновације прво 
појављивале у овој форми. Треба водити рачуна да при 
евентуалној примени ових идеја односно фикција, замисли,  треба 
бити врло обазрив , јер се пред ученике може изаћи само са добро 
промишљеним идејама. Исто важи и за акциона истраживања 
којима се жели проверити и научно доказати нека нова 
дидактичка идеја. Што је већи број наставника укључено у 
размену мишљења већа је вероватноћа да овакви часови буду и у 
пракси добро реализовани. Треба их испробавати и унапређивати, 
јер су и они у функцији јачања компетенција свих који учествују у 
њиховом стварању. Иако многи мисле да се пред ученике моће 
изаћи са добро промишљеним идејама, треба их испробати и 
утврдити да ли су те идеје биле квалитетне. 

17. Час као снимак, такође, може бити добар повод за учење и размену 
мишљења. Технички доступна наставна средства омогућавају 
наставницима, стручним сарадницима да сниме добре и 
специјално припремљене наставне часове. Оваквих снимака данас 
има безброј због све веће доступности информационо 
комуникационих технологија код нас и у свету.  Снимак часа даје 
могућност анализе часа не само онима који су присуствовали часу 
него и онима који су гледали снимак. Тако се могу анализирати и 
часови из свих делова света , трагајући за онима који се могу 
применити у нашој учионици. Пожељно је да  школе праве базу 
добрих примера праксе,  снимајући репрезентативне часове. 
Треба имати у виду да за реализацију ових часова у нашој школи 
је неопходна сагласност родитеља ученика за снимање часова 
камером. 

Ако овим иновативним часовима придамо и иновативне облике 
наставе, на путу смо да наш образовни систем дефинишемо као 
систем који се развија и иде у корак са временом. Иновативни модели 
наставе који данас живе у нашим школама фокусирани су на ученика 
и његове активности током наставног процеса, али и на наставника: 

 Интегративна настава  је иновативни модел у коме се врши 
повезивање сродних садржаја из различитих наставних предмета 
који се обрађују целовито. На тај начин основна идеја, тј. 
полазиште, а не наставни предмет, преузима централну улогу, 
улогу проблема који је потребно целовито обрадити. У овом виду 
наставе присутно је активно учење, ученици откривају 
повезаност појава у животу, истражују (Вилотијевић, 2011). 

 Интерактивна настава тежи томе да настава не буде предавачког 
карактера, већ интерактивни процес у ком не само наставник и 
ученици, већ и ученици међусобно сарађују. То се остварује 
применом интерактивне наставе и формирањем малих група 
ученика.Постоји неколико критеријума за формирање малих 
група: заједничка интересовања ученика, успех у учењу, 
приближне посебне способности, специфичност задатка који 
треба решити. Важно је постићи да сваки ученик да свој допринос 
коначном резултату групе (Вилотијевић, 2008). 

 Игролика настава значајна је о томе што јој је основна одлика 
превођење игре и забаве у обуку и стваралаштво. Ученик учи кроз 
игру, а да тога није ни свестан. Кроз игру се развија комуникација, 
може да се допринесе не само развоју добрих особина, већ и 
отклањању негативних. Током игролике наставе доминира 
опуштена атмосфера у којој ученици у потпуности могу да испоље 
себе (Вилотијевић и Вилотијевић, 2008). 

 Пројектна настава где се основна полазишта огледају се у томе да 
настава треба да буде заснована на потребама друштвеног 
окружења и да треба да се темељи на активности ученика. 
Потребно је давати ученицима оне задатке који су актуелни и 
подстичу истраживачки приступ. Рад на пројектима треба 
организовати на тај начин да се усклади са индивидуалним 
могућностима сваког ученика. Знања стечена на овај начин морају 
бити практично применљива. Обука помоћу пројеката знатно 
повећава ефикасност рада ,  јер је у њу уграђена повратна 
информација и ученик добија информацију о томе да ли је на 
правом путу (Вилотијевић, 2010). 

Листа ових иновативних часова и иновативних облика наставе није 
коначна. Све се ово може  без  икаквих потешкоћа  реализовати у 
нашим учионицама и подвести под интерно стручно усавршавање, јер 
компетенције васпитача, наставника и стручних сарадника су данас 
главна карика која школу дефинише као установу која се 
континуирано развија. Ако овим иновативним часовима и 
иновативним облицима наставе придодамо информационо 
комуникационе технологије, организација наставног процеса могла 
би да у великој мери утиче на јачање компетенција учитеља, 
наставника и стручних сарадника, а самим тим би сваки појединац у 
великој мери утицао на  квалитет опште образовног система код нас.  

 *Извор: Недељко Трнавац, Педагог у школи, 1990, Gordon Dryden i dr. 
Jeannette Vos, Револуција у учењу, 2001.  

Ирена Мучибабић, педагог 



ПЕДАГОГИЈА АУТОНОМИЈЕ  

Пауло Фреире  

Неопходно знање за образовну праксу 

Превела са португалског  Бранислава Гонтхиер ПешићКлио, 2017 

Интересантна књига бразилског педагога Паула Фреире Педагоги-
ја аутономије у целини је прожета етичким ставом. Етика о којој гово-
ри аутор суочава се са расном, полном и класном дискриминацијом, 
односно говори о универзалној етици људског бића, оној која одбија 
да суди некоме на основу непроверене тврдње. Књига малог обима и 
формата, садржи богат обим појма подучавања и као таквог га и треба 
посматрати у пракси. 

Основни став Фреиреа је да предавати не значи преносити знање, 
односно,  предавање је  безвредно уколико не води учењу које оспо-
собљава ученика да критички усваја и примењује предавану материју, 
као што се ни предавана а неусвојена материја не може сматрати 
стварно наученом. Задатак предавача није само да предаје садржаје, 
него и да научи ученике да исправно размишљају. То подразумева да 
професор мора да има свест о својим сопственим веровањима, идеја-
ма, страховима, ограничењима, отпорима и бригама,  да поштује себе 
самог као људско биће са свим оним што га чини живим и да поштује 
ученика. 

Један од појмова ,о којима аутор , говори је појам слободе. Она се 
подразумева само када је у процесу подучавања, сам професор  je спре-
ман да учи, да обнавља своје знање и да открива нове хоризонте, да 
дозволи ученику да слободно истражује, да га стрпљиво прати и пру-
жа подршку поштујући  ритам и пут којим ученик пролази да би  
дошао до знања.  

Фреире процес васпитања и образовања сматра неодвојивим и  
истиче да је  циљ васпитања и образовања  да ученик научи да само-
стално мисли и постане аутономна личност, јер образујући се ученик 
учи да расте као људско биће.  

У књизи су дата три поглавља, износим их као три начела о поду-
чавању, а то су: 

1. Нема подучавања без учења 

2. Подучавање није пуко преношење знања 

3. Подучавање је људска специфичност. 

У сваком од ових начела налазе се постулати, једнаке важности у 
процесу подучавања. Начела и постулати су дати шематским прика-
зом ради јаснијег представљања, с једне стране, и приказа њихове 
сложености, важности и комплексности с друге стране. 

 

„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу'' 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Група за 
образовање мањина, социјалну инклузију, заштиту од дискриминаци-
је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, организовало је обуку за стручне сарад-
нике у школама под називом „Наставници као носиоци квалитетног 
образовања за сву децу“. 

 Обука је одржана 25.и 26. новембра у четири места у Србији: Бео-
граду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Иако назив обуке указује да је 
обука намењена наставницима као актерима који су директно ангажо-
вани у организацији и реализовању  образовно-васпитног рада, обука 
је овај пут усмерена на стручне сараднике као неизоставној карици у 
остваривању истог циља, стварању квалитетнијих образовних услова 
за сву децу. 

Циљ обуке је  да допринесе проширивању знања и унапређивању 
компетенција стручних сарадника/ца за обезбеђивање квалитетног 
васпитања и образовања за свако дете и креирање додатне подршке 
деци/ученицима из осетљивих група.  

Током обуке стручни сарадници су имали прилике да чују нешто 
више о теоријским моделима, основним принципима, концептима на 
којима се заснива инклузивно образовање, односно квалитетно обра-
зовање за сву децу. Учесници су имали прилике и да промишљају о  
друштвеним системима који утичу на формирање одређених образов-
но-васпитног услова, на који начин различити нивои друштвеног 
система и људи у конкретној образовно-васпитној средини се могу 
повезати, какве процесе и резултате њихови односи могу доносити. 
Анализа ових односа има за циљ да указује на потребе за променама у 
систему, мапирање елемената који доприносе или стварају препреке у  
унапређивању инклузивног образовања у школи. Свакако, значајно за 
све који су директно укључени у спровођење инклузије  је то, што су 
овом приликом стручни сарадници могли у виду дискусије, да разме-
не искустава, различите примере из праксе, укажу на добре и лоше 
примере у досадашњем спровођењу инклузије код нас, као и да кроз 
више различитих активности , који се заснивају на конкретним при-
мерима у реализацији инклузије, анализирају, праве планове и про-
мишљају о стварању квалитетнијих услова за унапређивање инклу-
зивног образовања. 
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КЊИГО МОЈА ПРЕЂИ НА ДРУГОГА: 

Јела Станојевић, педагог 

ОБУКА СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

Јелена Јовановић, педагог 
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Циљне групе: Ученици, родитељи, васпитачи и  наставници, струч-
ни 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 вешти-
не потребне за успешан живот у модерном друштву  

 Квалитетније и сврсисходније планирање, реализацију и вред-
новање 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 индиви-
дуалног 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 доку-

ментације, образовне платформе и учење на даљину, сајт уста-
нове, друштвене мреже у функцији образовања, софтверски 
алати за управљање установом, онлајн анкете за потребе само-
вредновања...) 

 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 учесни-
ка, 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  

ПОНУДА ЗА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ 

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. Омогућили смо 
Вам да изаберете један од два начина плаћања, у зависности који 
Вам више одговара. 

Први начин  је једнократна уплата годишње чланарине 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 

За случај да трошкове чланарине сноси радна организација 
потребно је да се јавите Педагошком друштву Србије мејлом 
drustvo@pedagog.rs или телефоном 011/26-87-749 и доставите име и 
презиме носиоца чланарине и податке о организацији како бисте 
добили предрачун по коме ћете платити. 

Други начин је плаћање у месечним ратама, при чему је годишња 
чланарина 2.400,00  динара, а  плаћање се одвија месечним 
одбијањем од зараде (200,00 динара на месечном нивоу).  Уколико 
се одлучите за овај начин плаћања обавестите нас путем 
мејла drustvo@pedagog.rs остављајући податке и контакт установе у 
којој сте запослени. 

Чланови Педагошког друштва имају право, обавезу и одговорност 
да: 

 похађају по умањеним ценама од 50%  семинаре, стручне скупове, 
конференције, трибине и све друге активности у организацији 
Педагошког друштва Србије; 

 добијају по повољнијој цени појединачну претплату за часопис 
„Настава и васпитање“; 

 добијају бесплатне Педагошке новине; 
 од Педагошког друштва и његових органа траже и добију стручну 

помоћ; 
 добијају помоћ и подршку у напредовању кроз звања, добијају 

потврде и уверења као доказ о активностима у оквиру рада Друш-
тва; 

 добију потврде о интерном стручном усавршавању (4 бода) за 
доласке на предавања у оквиру Републичке секције стручних 
сарадника; 

 учествују у раду Педагошког друштва и свих облика његовог 
организовања и деловања; 

 бирају и буду бирани у органе Друштва; 
 благовремено и потпуно буду информисани о раду и 

активностима Педагошког друштва; 
 се придржавају статута и одлука Скупштине; 
 редовно плаћају чланарину и активно раде на омасовљењу и 

афирмацији Педагошког друштва; 
 штите и унапређују аутономију и интегритет професије педагога 

у складу са етичким кодексом педагога. 
Молимо све чланове да у случају промене адресе становања 

обавесте ПДС како би се те измене унеле у базу због слања 
Педагошких новина на тачну адресу. 

mailto:%20drustvo@pedagog.rs
mailto:drustvo@pedagog.rs
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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
ЗА ШКОЛСКУ  2017/18. ГОДИНУ 

Изаберите  програме стручног усавршавања за себе и своје 
установе у организацији Педагошког друштва Србије. 

Сви који изврше уплату обуке до 31.01.2018. године остварују по-
пуст од 20%  за групу. 

Заинтересовани могу добити све остале информације на телефон: 
064/09-41-321 радним данима од 10-15 часова или на е-

пошту: drustvo@pedagog.rs 

 

1. 113 Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља 
Компетенција: Компетенције за комуникацију и сарадњу 
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, 
ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и 
облика рада у реализацији наставног предмета и/или области 
4.000,00 динара по учеснику, два дана 

2. 123 Професионализација одељенских старешина у сарадњи са 
родитељима 
Компетенција: Компетенције за комуникацију и сарадњу 
Приоритетна област: стварање толерантне и недискриминативне 
средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, 
злостављања, занемаривања и дискриминације 
4.000,00 динара по учеснику, два дана 

3. 124 Професионални развој стручних сарадника (педагога и 
психолога) у школама и домовима ученика 
Компетенција: Компетенције за комуникацију и сарадњу 
Приоритетна област: праћење и вредновање образовних 
постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика 
и полазника 
2.600,00 динара по учеснику, један дан 

4. 293 Планирање и реализација додатне образовне подршке 
ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској 
установи 
Компетенција: Компетенције за поучавање и учење 
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, 
ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и 
облика рада у реализацији наставног предмета и/или области 
4.000,00 динара по учеснику, два дана 

5. 324 Рад са децом из маргинализованих група 
Компетенција:Компетенције за подршку развоју личности детета 
и ученикаПриоритетна област: стварање толерантне и 
недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, 
заштита од насиља, злостављања занемаривања и 
дискриминације 
4.000,00 динара по учеснику, два дана 

6. 350 Како унапредити процес самоевалуације у настави? 
Компетенција: Компетенције за поучавање и учење 
Приоритетна област: праћење и вредновање образовних 
постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика 
и полазника 
2.400,00 динара по учеснику, један дан 

7. 456 Технике учења 
Компетенција: Компетенције за поучавање и учење 
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, 
ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и 
облика рада у реализацији наставног предмета и/или области 
2.400,00 динара по учеснику, један дан 
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ЧАСОПИС „НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ“ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

 

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

„Настава и васпитање“ је од свог оснивања отворена за прило-
ге 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 радо-
ва, у часопису се објављују и искуства наставника из праксе 
и   прикази најновијих педагошких дела.  

ПО ОДЛУЦИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛО-
ШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧАСОПИС “НАСТАВА И 
ВАСПИТАЊЕ” ИМА СТАТУС МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ ЧАСОПИ-
СА.  

Продаја путем годишње претплате.  

Цена претплате:  

   4,000.00 за установе 

   2,500.00 за појединце   

   2,000.00 за чланове Педагошког друштва 

Уколико сте заинтересовани, јавите се на телефоне Педаго-
шког 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 

mailto:drustvo@pedagog.rs
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=113&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=123&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=123&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=124&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=124&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=124&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=293&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=293&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=293&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=324&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=350&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=350&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=456&godina=2014/2015

