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СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПЕДАГОГА: ПРЕДУСЛОВ 
ЗА ПРОМЕНЕ У ПРАКСИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА 

И ОБРАЗОВАЊА

Апстракт  
У раду се из угла интерпретативне парадигме, а на постулатима 
теорије социјалног конструкционизма и хуманистичко-развојног 
приступа педагошком процесу, разматра конструкт социјалне 

компетентности као сложени, динамички и релациони ентитет неопходан 
за образовање, професионалну праксу и професионални развој предшколског 
педагога. Социјална компетенција као скуп потенцијала и „васпитљивих“ 
својстава (вештина) особе предуслов је али и показатељ успешности интеракције 
и целокупног социјалног понашања предшколског педагога. Следствено томе, и 
теорија педагошког менаџмента позиционира социјалну компетенцију „педагога-
менаџера“ као онтичко својство или онтички атрибут његовог професионализма 
и успешности. У том смислу, у првом делу рада се разматра „модел“ увођења и 
реализације ефикасних промена у пракси предшколског васпитања и образовања; 
у другом делу рада, фокус је на социјалним компетенцијама неопходним педагогу 
у процесу планирања, организовања, вођења и контроле увођења промена у праксу 
предшколског васпитања и образовања. 

Кључне речи: педагог, социјална компетенција, педагошке промене, педагошки 
менаџмент.

SOCIAL COMPETENCY OF THE PEDAGOGUE: PRECONDITION FOR 
CHANGING PRESCHOOL EDUCATIONAL PRACTICE

Abstract  
The paper discusses the construct of social competency as a complex, dy-
namic and relational entity necessary for education, professional practice 
and professional development of preschool pedagogues from the aspect of 

interpretative paradigm and the ideas of the theory of social constructivism and the hu-
manistic-developmental approach to educational process. Social competency as a set of 
potentials and ‚‘educable‘‘ features (skills) of the individual is at the same time the precon-
dition and the indicator of the successfulness of interactions and general social behaviour 
of the preschool pedagogue. Subsequently, the education management theory posits social 
competency of the ‚‘pedagogue-manager‘‘ as an ontological feature or ontological attri-
bute of their professionalism and successfulness.

Keywords: pedagogue, social competency, pedagogic changes, pedagogic 
management.
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГА: ПРЕДПОСЫЛКА 
УСПЕХА В ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ

Резюме  
Исходя из интерпретативной парадигмы, теории социального кон-
струкционизма и гуманитарно-развивающего подхода к педагогическо-
му процессу, в работе рассматривается конструкт социальной ком-

петентности как комплексное, динамичное и соотносительное качество, необхо-
димое для образования, профессиональной практики и профессионального разви-
тия дошкольного педагога. Социальная компетенция как множество потенциалов 
и „воспитывающих“ особенностей личности - предпосылка и показатель успеш-
ности интеракции и общего социального поведения дошкольного педагога. В соот-
ветствии с этим и теория педагогического мененджмента определяет социальную 
компетенцию „педагога-мененджера“ как качество его профессионализма и успеш-
ности. В связи с этим, в первой части работы рассматривается модель введения и 
реализации эффективных изменений в практике дошкольного воспитания и образо-
вания. Во второй части внимание сосредоточено на необходимые педагогу социаль-
ные компетенции, применяемые в процессе планирования, организации, проведения и 
контроля внедрения инноваций в практике дошкольного воспитания и образования.

Ключевые слова: педагог, социальная компетенция, педагогические реформы, 
педагогический мененджмент.

Промене у образовању и култура педагошке организације

У земљама у транзицији, али и шире, у фокусу визије образовања 
за нови миленијум је очекивање да образовање може да обезбеди значајан 
допринос развоју друштва знања, и то не само неговањем идеја као што је 
учење током читавог живота, него и развојем и усавршавањем образовних 
капацитета и људских потенцијала на пољу васпитања и образовања; тиме 
би се одговорило на међународне стандарде, пре свега на оне који се односе 
на подучавање и учење, образовање и професионални развој педагошких 
посленика и истраживање педагошке праксе. Ако се при томе имају у виду 
и трендови или кретања која ће карактерисати образовање у наредним де-
ценијама, као што су: ефикасније вођење, све већи број специјализованих 
педагошких организација, све захтевнији млади људи који ће тражити 
флексибилне моделе подучавања, потреба за све изазовнијим програмима 
за учење и истраживање, ужа интеграција на регионалним и локалним 
нивоима уз међународно умрежавање, онда је евидентна неопходност поно-
вног, фундаментално другачијег размишљања и делања у општем приступу 
промени или трансформацији система васпитања и образовања у целини.

Иако пажња за ефикасну успешну промену на пољу васпитања и 
обра зовања стално расте, судећи по међународној литератури и референца-
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ма о пракси промене, чини се да постоји веома мало успешних модела који 
би помогли да се процес ефикасне промене усмери. Наиме, док су кључне 
идеје за постизање успешне промене у ширем смислу, и даље, емпатија, ко-
муникација и партиципација, у стварној педагошкој пракси ових атрибута 
најчешће нема. Пречесто се промене или нови приступи у педагошку прак-
су уводе извршним указима или стратегијама централистичког управљања 
или, што је још најгоре, „ад хоц“ и исхитреним интервенцијама планирања 
као одговор на дугогодишње „доброћудно запостављање“. Зато је права ре-
ткост за педагошке посленике да имају искрени осећај припадности једном 
смисленом, партиципативном процесу доношења одлука у којем се цени 
њихово искуство, па и професионални инстинкт за увиђање појава потен-
цијалних проблема.

Сигурно је да је свака промена у систему васпитања и образовања, 
било структурална или организациона или, пак, само промена у виду дифу-
зије иновације, представљала (и представља) предмет бројних анализа како 
код нас, тако и у свету; међутим, за разлику од нас, такве анализе у раз-
вијеним европским земљама данас су усредсређене на дискурс културних 
реалности, лидерство и доношење одлука на пољу васпитања и образовања. 
Наизглед, многима би се чинило да су ове земље решиле све своје проблеме 
на пољу васпитања и образовања; напротив, оне такође покушавају да одго-
воре на нове друштвене изазове, али тезом о неопходности изградње културе 
педагошке организације која би почивала управо на дискурсу три наведена 
аспекта. Наиме, иако постоји спознаја да радом скоро сваке педагошке орга-
низације управљају спољашњи фактори, посебно влада са мноштвом указа 
и одредби, сматра се да постоје ваљани разлози за оријентацију на грађење 
и управљање културом педагошке организације као основном полугом за 
даљи развој и унапређење педагошког процеса и рада. У том смислу, „здра-
ва“ култура педагошке организације требало би да промовише идентифи-
кацију (ко смо), легитимност (зашто треба да радимо), комуникацију (с ким 
треба да разговарамо), координацију (с ким треба да радимо) и развој (које 
су нам доминантне перспективе и задаци). (Парк, 1997) Преведено на језик 
педагошког менаџмента, унутар сваке педагошке организације требало 
би да конвергирају четири културе које су у процесу сталне интеракције: 
педагошка, менаџерска, развојна и преговарачка. Обједињене, оне креирају 
позитивну културу педагошке организације која сама по себи представља 
културу социјалног мишљења и одношења субјеката педагошког процеса 
према педагошкој организацији и њеном окружењу; она је, између осталог, 
„...снажан социјализатор мишљења и програмер понашања“ (Парк, 1997: 
95) који подстиче постигнуће, ентузијазам и успостављање позитивне инте-
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ракције и комуникације у целовитој архитектури педагошке организације и 
њеног окружења.

У покушају разматрања оптимизације људских потенцијала на пољу 
васпитања и образовања, пажња се усмерава на „тим као културу“ и ли-
дерство у функцији „...разоткривања значења која већ постоје у спознајама 
чланова тима, тако што ће им помоћи да увиде оно што већ знају, оно у шта 
верују и што већ поштују, а при томе их стално подстицати да прихвате и 
нова значења“ (Сенге, 1990). Можда је управо ово наглашавање личне кон-
струкције значења и одбацивање индивидуализма, хијерархијских односа, 
бирократске рационалности и апстрактних моралних принципа унутар ор-
ганизационе структуре педагошке организације – основа модела за пости-
зање успешне промене у педагошкој пракси, па и промене која паралелно 
мора да се одвија у оквиру иницијалног образовања и професионалног ра-
звоја педагошког кадра.

Једна од импликација ових опсервација је да би они који су одговорни 
за усмеравање промена у образовању имали више успеха уколико би боље 
разумевали сам процес педагошке промене, а нарочито када би знали да не-
избежне тензије које се јављају при том процесу пре могу бити извори снаге 
него слабости. Ниједна озбиљна васпитно-образовна реформа се никада 
неће остварити уколико није праћена порастом броја људи – лидера и дру-
гих активних учесника који су почели да интернализују сазнања и активно 
делују на основу знања о томе како се успешна промена одвија; исто тако, 
ниједна промена на пољу васпитања и образовања није фундаменталнија од 
експанзије капацитета и потенцијала појединаца који разумеју и прихватају 
промене.

Педагошка промена јесте резултанта и екстерних и интерних прити-
сака и захтева; међутим, они који доносе одлуке о промени ретко разматрају 
услове у којима ће се промена одвијати, могуће начине трајности тог проце-
са, као и разлоге због којих је уопште темпо васпитно-образовних реформи 
историјски био увек спор. У свим образовним системима, типичан одговор 
или реакција на екстерни захтев за променом (или захтев са врха надоле 
„up - down“) јесте кретање кроз промену линијом мањег отпора у смислу 
да се постојећа педагошка пракса само модификује, а негде се пак одређени 
педагошки модели „увозе“ и прилагођавају локалним условима. Да би се из-
бориле с новим реалностима с којима се суочавају, педагошке организације 
ће морати да науче не само како да опстају, већ и како да се постепено ра-
звију у „организације за учење“ (Сенге, 1990), како би путем „генеративног 
учења“ повећале капацитете педагошке организације и потенцијале поје-
динаца у циљу креирања нових решења за нарастајуће сложене проблеме. 
Искуство у педагошкој пракси је показало да свака нова идеја, иновација, 
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дакле промена уопште, може имати веома различито значење за појединце. 
Да би педагошке промене биле ефикасне, требало би да је интерпретирају 
они који припадају средини која би ту промену требало да реализује; и то 
у контексту њиховог заједничког професионалног искуства и суживота и у 
контексту доминантне културе педагошке организације којој припадају.

Претпоставке за идентификовање модела за педагошку промену

Реформе често не успевају услед примене поједностављених модела за 
промену или, пак, због тога што почивају на погрешним претпоставкама о 
самом процесу промене. Ако бисмо се сложили са Сенгеовим закључцима о 
вођењу промене у образовању (1990), а који нас упозоравају да не примењује-
мо рационалне моделе планирања за комплексну промену, већ наглашавају 
значај системске промене или, тачније, тезу да се реформе морају усмерити 
на развој и интеракцију свих компонената система образовања симултано, 
као и да морају одговорити на дубље проблеме културе, онда нам се отвара 
поље у којем би требало тражити координате за идентификовање модела 
за педагошке промене, па и модела за процес професионалног развоја педа-
гошког кадра који је сам по себи промена. У том смислу, вредно је истаћи 
и Сенгеове опсервације о томе како мотивисати педагошке посленике 
да прихвате нове идеје или промене уопште. Иако прави разлику између 
„партиципативне отворености“ и „рефлексивне отворености“ као важним 
својствима социјалне компетентности кадра, Сенге инсистира на њиховој 
међусобној повезаности и условљености јер само „...понашање отворености 
неће произвести истинску отвореност за промене“ (Сенге, 1990); зато и за-
говара идеју „рефлексивне отворености“ коју означава као „...поглед у себе 
који започиње спремношћу да се доведе у питање сопствено мишљење, да 
се преиспита свака сигурност коју смо икада имали и, у најбољем случају, 
да је схватимо само као властиту хипотезу о свету; рефлексивна отвореност 
не подразумева само преиспитивање сопствених уверења и конструкција, 
него истовремено и преиспитивање и уважавање туђег мишљења“ (Сенге, 
1990). 

Ово фокусирање „отворености“ у односу на себе, друге и интерак-
цију с окружењем може бити нарочито значајно за педагошке посленике и 
педагошке организације у системима васпитања и образовања који пролазе 
кроз неке форме метаморфозе у редефинисању своје улоге у друштву и који 
морају да прођу кроз један узнемирујући процес „рекултурисања“ док уче 
да пређу са културе индивидуализма на културу која се ослања на сарадњу 
и критичко преиспитивање. Следећи овај дискурс отворености, могуће је 
размишљати о једном могућем, генеративном моделу за увођење педагош-
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ких промена који би, уз отвореност за даљу надоградњу, требало да почива 
на следећим принципима:

– иницијативе за педагошке промене требало би да потекну из ау-
тентичног и проблемског искуства педагошких организација, при чему би 
увођење промене морала да прати интеграција истраживачке и динамичке 
педагошке праксе која је, сама по себи, резултанта међузависности педа-
гошке теорије, праксе и искуства;

– процес увођења педагошке промене је у функцији подстицања 
колегијалног и сарадничког доношења одлука, при чему се наглашавају 
међуљудске везе и односи, а не професионални статус или организационе 
структуре; с обзиром на то да је сам процес увођења промене активан, 
аутентичан, социјалан и сараднички, претпоставља укључивање тима уче-
сника који сарађују да би донели одлуке;

– увођење педагошких промена требало би да прати рефлексивна, 
генеративна и трансформативна активност педагошких посленика као 
тима, као и систематични приступ напорима за увођење промене у оквиру 
којег ће се израдити план за „осмишљено путовање“ кроз процес промена 
(Харвеy-Јонес, 2003);

– путем модела за евалуацију и акционих истраживања, требало би 
пружити оквир за верификацију вишеструке применљивости, реализацију 
и одрживост педагошке промене.

Примена овог модела подразумевала би напуштање функциона-
листичке перспективе у педагошком менаџменту која претпоставља да 
појединци могу и да манипулишу на путу ка жељеним циљевима; овај мо-
дел заговара окретање ка „тимском лидерству“ као културном ентитету са 
„...флуидним низом уверења, разумевања и разлика, с усмереном пажњом 
на то да ли и на који начин чланови тима размишљају и заједно делују и 
брину о обрасцима учествовања у тиму“ (Harvey-Jones, 2003: 63), а све ради 
прихватања, остваривања и „одрживости“ промена на темељу заједничког 
доношења одлука.

Социјална компетенција педагога: предуслов за успешност 
педагошке промене

Социјална компетентност појединца припада реду феномена који 
се последњих година налазе у центру научне и истраживачке пажње, али 
и надаље остаје недовољно прецизно дефинисана. Доминација социолош-
ких и психолошких приступа у њеном проучавању оријентише ауторе ка 
одређеним доменима њеног испољавања и праћења, приближавајући се при 
томе некад више индивидуалном, а некада социјалном углу посматрања. 
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Образовање при томе неретко бива посматрано било као нешто што се 
подразумева, било као механизам стицања знања, вештина и других пре-
дуслова за успех у савременом свету или, пак, као лични ресурс неопходан 
за професионални живот појединца. Традиционални погледи на ове везе 
виде улогу образовања пре свега у остварењу професионалне успешности 
сводећи сложен развојни процес, какав он и јесте, на уско поље информиса-
ности, знања и вештина у конкретној пракси.

Пратећи утицаје различитих агенаса социјализације одраслих у 
међукултурном контексту, А. Инкелес (према: Wine, 1981:57) је закључио да 
постоји заједнички скуп особина савременог човека који сведочи о ефектима 
социјализацијског процеса, а кога аутор означава као „модерност“. Наиме, 
пошавши од претпоставке да се човек не рађа као „модеран“, већ да такав 
постаје путем стеченог искуства, образовања, комуникације, професионал-
не интеракције и другог, аутор издваја четири својства човека неопходна за 
успешан одговор на захтеве савременог доба:

– информисаност и партиципација
– поседовање јасног осећаја личне ефикасности
– независност, аутономност и критички однос према традиционал-

ним изворима знања и утицаја
– спремност за нова искуства и идеје, отвореност и когнитивна фле-

ксибилност.

Одговорност за развој ових сложених способности појединца ин-
волвирана је и у самом друштву – у смислу њиховог развоја и примене у 
пракси васпитања и образовања, обезбеђивање квалитета те праксе и њене 
доступности, али и у самом појединцу – у смислу укључивања у образовне 
и самообразовне активности. Имајући у виду улогу образовања у развоју 
способности које се сматрају неопходним за социјалну успешност у савре-
меном друштву, однос појединца према образовању и његове активности на 
личном, доживотном образовању могу се сматрати значајним показатељима 
социјалне компетентности.

Хуманистичко-развојни приступ процесу васпитања и образовања 
и вера у васпитљивост људских потенцијала определила је наш приступ 
према конструкту социјалне компетентности као сложеном, динамичком и 
релационом ентитету неопходном за образовање, професионални развој и 
професионалну праксу педагога. Педагози не само да би требало да конти-
нуирано усвајају и овладавају својствима социјалне компетентности, него 
их морају иницирати, подстицати и развијати у раду са младим људима. 
Отуда смо издвојили пет својстава социјалне компетентности, насталих у 
интеракцији индивидуалних и социјалних чинилаца, а који се могу означи-
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ти и као квалитети и вештине, али и као критеријуми за процену социјалне 
компетентности педагога.

АУТОНОМНОСТ – самосталност и самосвојност педагога заснована 
на могућности увида у своје понашање и понашање других; заузимање 
критичког става према појавама и збивањима и поседовање одговорности за 
властите поступке и решења;

ТОЛЕРАНТНОСТ – кооперативност и асертивна комуникација пе-
дагога заснована на поштовању особености других, различитости и права 
других уз свест о сопственим потребама, интересима, правима и личном 
самопоштовању;

ПАРТИЦИПАТИВНОСТ – иницијатива и спремност педагога за 
учешће у социјалном животу, за доношење одлука и уношење промена 
засновано на освешћеним потребама и мотивима са јасним увидом у начине 
њиховог остваривања;

ОТВОРЕНОСТ – спремност педагога за интеракцију, отворену ко-
муникацију и емоционалну размену; суочавање с новинама, засновано на 
увиду у сопствене циљеве и еластичност у приступу према сарадницима, 
другим људима и социјалним структурама;

ФЛЕКСИБИЛНОСТ – могућност адекватног реаговања педагога на 
различите догађаје, појаве и поруке, заснована на увиђању, прихватању, 
предвиђању и управљању променама и усклађивању властитог понашања 
са њима;

ВИДЉИВОСТ – педагози са више осећаја за позитивну културу пе-
дагошке организације високо вреднују своју „видљивост“ изражену кроз 
сарадњу и свакодневне контакте са свим субјектима педагошког процеса; 
видљивост је професионално оруђе у раду педагога јер артикулише њего-
во педагошко деловање и професионални идентитет. Видљиви педагози 
креирају и видљивост својих сарадника; они својом сугестивном и искрено 
позитивном визијом подстичу код својих сарадника осећање да је њихова 
делатност крајње сврсисходна, веома важна и позиционирана на врху друш-
твене лествице вредности (Кнежевић-Флорић, 2007).

Ова својства су међусобно тесно повезана и условљена; она у нашем 
приступу значе предуслове и показатеље успешности интеракције и уку пног 
социјалног понашања педагога као онтичког атрибута његове професионал-
ности. Наравно, у различитим доменима социјалног живота модификују се 
садржаји, али не и основа на којој почивају наведена својства. Дакле, ако 
образовање поимамо као социјализацијску снагу и доживотни процес, онда 
је и наша теза о међузависности сталног професионалног развоја педагога 
и развоја њихове социјалне компетентности оправдана. Међутим, у основи 
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нашег приступа је и уверење да ма како квалитетан и континуиран профе-
сионални развој био, он не може имати значајне домете у развоју социјалне 
компетентности педагога уколико се креира и нуди „споља“, „одгоре“ и 
уколико садржајно излази из контекста живота и рада, тј. потреба културе 
педагошке организације и потреба које сви субјекти педагошког процеса 
имају.

Припрема и едуковање за прихватање и укључивање у процес педа-
гошке промене, као и овладавање вештинама социјалне компетентности, 
могу бити подстакнути и усмерени облицима (моделима) ситуационог 
учења; моделима који имају упориште у теоријској оријентацији да је 
учење процес (конструкција значења) у контексту у којем се јавља, моде-
лима заснованим на епистемолошким претпоставкама да је наш лични 
свет конструисан у нашим умовима и да те личне конструкције дефинишу 
наше вредности и моделима који полазе од аксиолошких претпоставки да 
је основни подстицај за промену когнитивни конфликт или збуњеност. 
Са овим одредницама или претпоставкама уско је повезан и постулат со-
цијалног конструкционизма по коме се знање конструише путем социјалне 
интеракције и комуникације, али и евалуације успешности (одрживости) 
индивидуалног разумевања.

Чини се да су ове претпоставке теорије социјалног конструкционизма 
и модела ситуационог учења релевантне за процес педагошке промене јер је 
у њему све теже одржавати јасан смер акције за прихватање, примену, ева-
луацију и одрживост промене у педагошкој пракси. У педагошким органи-
зацијама у којима је присутна комплексна „мешавина“ значења и вредности 
међу појединцима дешава се да се више „развијају“ одлуке него нова са-
знања током процеса промене. Да би дошло до педагошке промене, једнако 
је важна снага тима како за препознавање проблема, тако и за конструкцију 
нових сазнања. Због тога је тимски рад или, тачније, обучавање педагош-
ких посленика за тимски рад предуслов за развој скупа вештина њихове 
социјалне компетентности, али и предуслов успешности процеса педагошке 
промене. Осим тога, тимови су важни јер се у оквиру њих могу „тестирати“ 
сопствена разумевања и разумевања других, што је битан механизам у 
процесу конструкције и реконструкције властитог разумевања одређених 
појава или проблема. Аутори низа студија о тимском раду уопште истичу 
да су прави тимови они који су функционално и когнитивно усклађени, чија 
ефикасност зависи од спремности свих да деле „моћ“ са другима. При томе, 
ти исти аутори истичу да тежишне споне тима нису заједнички циљеви, 
него међусобна повезаност или тимска конвергенција у односу на заједни-
чке вредности, респекте, бригу и узајамно поштовање.
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У тренутној клими промена, али и неизвесности у којој педагошке ор-
ганизације морају да функционишу, чини се логичним да би требало имати 
„на располагању“ неколико варијаната или потпора које би могле усмерити 
планирање напора за педагошке промене; њима би се не само прецизније 
анализирале потребе за променама, него и пренебрегла „магловитост“ која 
често карактерише осмишљавање, реализацију, евалуацију и одрживост 
многих пројеката у образовању.

Педагошки менаџмент у функцији развоја педагошке организације

Менаџмент је општеприхваћен назив за усклађивање и рационално 
усмеравање људских и материјалних потенцијала како би се остварили 
конкретни развојни циљеви једне организације. Менаџмент се поима и 
као „обликовање, усмеравање и развој једног социјалног система“ (Urlich, 
Probst, према: Андевски, 2007:137), док се данас све више разуме као 
вештина која имплементира хуманистичка умећа будући да се заснива 
на темељним знањима, мудрости и вођству, а пре свега на самоспознаји и 
сталном саморазвоју. Менаџерске способности или вештине се заснивају 
на теоријским и конкретно практичним знањима неопходним за успешну 
реализацију процеса управљања; базичне способности подразумевају 
стручност у одређеном подручју деловања, вештине социјалне компетен-
ције усмерене на умеће комуницирања, мотивисања и вођења, стратегијске 
вештине усмерене на креирање визије и реализацију мисије (остварења) 
развоја организације или социјалног система.

 Аналогно томе, како су васпитање и образовање управљиви и вођени 
процеси, они такође постају предмет проучавања менаџмента, тачније пе-
дагошког менаџмента (Костовић и др. 2009:168). У том смислу, педагошки 
менаџмент се може разумети као процес усклађивања и развоја људских 
и материјалних потенцијала у подручју васпитања и образовања како би 
се остварили педагошко-развојни циљеви, али и циљеви образовно-вас-
питне политике. Ако се зна да су темељне функције општег менаџмента 
планирање, организовање, вођење и контрола једног социјалног система 
(организације), онда се може рећи да је основни смисао примене функција 
менаџмента на педагошки процес да се тај исти процес моделује, функци-
онализује, актуелизује, адаптира и креира као адекватан и особен. Саме 
функције педагошког менаџмента, по својој структури и смислености, не 
разликује се од већ поменутих (Костовић и др. 2009: 169). У том смислу, 
планирање представља процес у коме се идентификују и бирају релевантни 
циљеви и обрасци деловања педагошке организације; циљ функције плани-
рања је сагледавање жељеног стања које се настоји постићи, као и страте-
гије путем које ће се то жељено стање остварити. Организовање је процес 
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у коме се креира структура релација и интеракција међу сарадницима како 
би се обезбедила неопходна кооперација за постизање жељеног стања или 
циља педагошке организације. Успостављени односи међу педагошким 
посленицима стварају специфичну радну и животну климу која, зависно 
од карактера, може имати високи мотивациони потенцијал за постизање 
планираног жељеног стања. Вођењем се сагледава стање, креира визија 
и одређује смер развоја живота и рада педагошке организације. Процес 
вођења подразумева примену професионалног ауторитета, личне харизме, 
утицаја, способности уверавања и комуникацијске вештине. Позитиван 
исход процеса вођења резултира високом мотивацијом сарадника, њиховим 
разумевањем мисије и посвећености педагошкој организацији. Контролом 
се процењује да ли се активности у процесу постизања жељеног стања (или 
остваривања циљева) у педагошкој организацији одвијају у планираном 
смеру; функција контроле подразумева примену корективних поступака, 
али и санкционих, уколико се у крајњој инстанци покажу неопходним. 

Педагог: лидер у пракси предшколског васпитања и образовања

Није случајност да се предшколски педагози све више позиционирају 
као носиоци разумевања, креирања, подстицања и унапређивања педаго-
шко-развојне културе предшколске установе; у њиховим рукама, најчешће, 
леже кључеви промена педагошког мишљења и деловања свих субјеката у 
пракси предшколског васпитања и образовања. Уз лично разумевање, при-
хватање и самоактивност на развоју вештина социјалне компетенције као 
професионалног ентитета, предшколски педагози све више добијају просто-
ра и у процесу вођења предшколске установе или педагошке организације. 
Не само због тога што им то омогућава законска регулатива, него и због 
тога што као особе носе ентитете који су их и определили за студије педа-
гогије и професионално бављење њоме. Уз иницијално образовање и сталне 
образовне преференције, педагози су по природи свога посла фокусирани 
на популацију свих узраста, на њихове потребе и добробит; у својој про-
фесионалној делатности, уз све остало, стално траже решења, стимулишу 
сараднике да и сами својим проактивним односом према педагошком раду 
самостално траже и креирају нова решења, промовишу иновативне идеје и 
увек имају дугорочну визију бољитка. 

Кључ успешног рада педагога менаџера је да мотивише субјекте педа-
гошке организације да свакодневно теже постизању циљева организације. 
Тај процес се реализује путем способности и поступака који подразумевају: 
упознавање и укључивање у педагошку организацију, консултације, избор 
кадра, процењивање, додељивање адекватних задатака, вредновање, профе-
сионални развој кадра, комуникацију, креирање тимова, контролу, прего-
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варање, стимулацију, а све под „кишобраном“ процеса вођења педагошке 
организације. Јер, процес вођења имплементира и способност креирања ви-
зије, инспирисања, мотивисања и подстицања ентузијазма за учествовање у 
остваривању циљева (или промена) педагошке организације. Педагог-лидер 
се у процесу вођењу ослања на анализу: како би могло бити, посматра ства-
ри дугорочно, мења статус qуо, окренут је ка будућности, објашњава смер 
промене и подстиче сараднике да га следе.

Међутим, у пракси педагошких организација и њиховом вођењу 
постоје и веома озбиљни проблеми. Изузетна спорост педагошких организа-
ција у прихватању и примени нових педагошких сазнања и промена, неразу-
мевање потребе за адаптацијом на услове и потребе савременог друштвеног 
дискурса, инсистирање да се „ствари раде на старе, добре и проверене на-
чине“, још увек неадекватна и нерешена законска регулатива, само су неки 
од низа ометајућих фактора у процесу започињања неопходних педагошких 
промена на свим нивоима система васпитања и образовања. Исто тако, вео-
ма често се заборавља да је нужна карактеристика професионалног знања 
да оно мора бити прецизно, развојно и евалуирано. Не постоји гаранција да 
је знање које се генерише у једној педагошкој организацији исправно или 
корисно уколико се не евалуира и не размењује (Станичић, 2006). Понекад 
је вишегодишње педагошко искуство само понављање истих грешака које 
могу угрозити генерације младих. Ипак, већина педагошких посленика 
високо вреднује могућност да се професионално развија и изађе из профе-
сионалне изолације. Међутим, нови пројекти и програми професионалног 
развоја често су усмерени на заборављање старе праксе и тиме „бацају“ 
сенку на дотадашњи педагошки рад. У таквим условима, педагошки после-
ници могу да осете професионалну узнемиреност, осећај минимизирања 
своје професионалности, а често и потцењивање свог дотадашњег рада. То 
су ситуације у којима ће разумевање и стални професионални подстицаји 
педагога лидера увелико допринети ефикасности имплементације жељених 
промена.

Заправо, ставови које педагошки посленици имају према променама 
носе кључну улогу у процесу њихове ефикасне имплементације и одрживе 
примене. Могућност позитивног утицања на њихове ставове једно је од 
основних оруђа менаџмента у педагошкој организацији, на чему би предано 
и континуирано требало радити. Како је педагошка организација, између 
осталог, и институција која преноси, али и омогућава конструисање стално 
нових знања, тако се од ње с правом очекује и антиципирање и формативно 
деловање на промене. Због тога је умеће управљања променама уметност 
стварања и неговања синергије свих субјеката педагошког процеса, а која би 
требало да омогући њихово јединствено деловање у процесу остваривања 
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планираних циљева или жељеног стања. У то смислу, овладавање умећима 
за процес управљања променама је један од круцијалних задатака педагога-
лидера, док би препоруке за вођење самог процеса увођења промена биле 
следеће:

– сагледати на кога ће планирана промена имати највећи ефекат,
– саслушати и узети у обзир различита мишљења свих актера укљу-

чених у процес реализације промене,
– укључити све у дискусију, не нудити „инстант“ решења, не очеки-

вати јединствени став, али сва мишљења узети у обзир,
– стимулисати све да изразе своје мишљење, да изразе своја не-

слагања и аргументују их; несаопштена неслагања могу да буду озбиљна 
препрека ефективне имплементације промене,

– индивидуално разговарати са запосленима који вербално или не-
вербално изражавају сумњу, пружају отпор и сазнати да ли можда постоје 
моменти који се не могу јавно саопштити,

– колико то време дозвољава, посветити се увек квалитетној групној 
дискусији; што је група јединственија у постизању консензуса, то ће и им-
плементација и појединачно залагање бити ефикасније (Harvey-Jones, 2003).

И наравно, не сме се заборавити да људи воле када им се рациона-
лизују захтеви и када знају због чега се нешто ради. Колико год то одузима-
ло времена, у крајњем случају, време проведено у разговорима са запосле-
нима ће се компензовати повећањем њихове самосталности и посвећености 
исходу промене.

Уместо закључка

“Када поправљате сваког дана помало, велике ствари се дешавају... 
не сутра и не прекосутра, али велики добитак се остварује. Не тражите 
брза, инстант и велика решења. Тражите мала побољшања, али сваког 
дана. Једино на тај начин се ствари дешавају, а када се десе – трају,“ 
(Wooden, University of CA-readings)
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