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2.

Поштовани читатељу, 
 
 
Дозволите да у пар реченица представимо шта стоји иза концепта 'развој 
школе' у оквиру Пројекта "ЕУ-реформа општег образовања у БИХ", ко су били 
носиоци активности и ко је припремио 'Смјерница за развој школе' које ви 
имате пред собом. 
 
Бројне школе у Босни и Херцеговини су, у протеклим годинама,  имале 
прилику учествовати у различитим пројектима (УНИЦЕФ, КултурКонтакт, Step 
by Step). Тим путем наставници су стицали нова знања и искуства из 
различитих области уско везаних за савремен живот и рад школе.  
 
Намјера Пројекта "ЕУ-реформа општег образовања у БиХ" је била да кроз 
реализацију идеје 'развој школе' допринесе систематизовању и надоградњи 
до сада стечених искуства из слиједећих реформских области: 
 

• Наставне методе усмјерене на дијете (основна школа) 
• Инклузивно образовање (основна школа) 
• Сарадња родитеља и школе (основна школа) 
• Модеран и демократски менаџмент (основна школа) 
• Наставне методе усмјерене на ученика (гимназија) 
• Формализовано учешће ученика у организацији школе (гимназија) 
• Модеран и демократски школски менаџмент (гимназија) 

  
Директори двадесет и девет школа, 19 основних и 10 гимназија, именовали 
су по једног координатора испред своје школе као главног носиоца 
активности у реализацији идеје 'развој школе'.  Први задатак координатора 
била је анализа стања у школама у свјетлу достигнутих реформских 
резултата и на основу тога израда плана развоја школе. Услиједиле су 
тренинг сесије по школама, које су координатори реализовали у тих 29 
школа.  
 
Завршна фаза је била преношење свих до сада стечених искустава из 
наведених области на папир и израда Смјерница за развој школе. 
Координатори из 29 школа су припремили овај материјал и засигурно да су  
користили и изворе и материјале из других пројеката, али као што је већ 
наглашено идеја јесте била систематизовати и даље преносити стечена 
искуства.  
 
 
Пројект ЕУ-реформа општег образовања у БиХ 
 
 
 
Октобар 2005. године 
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Списак школа у мрежи  
 
Основне школе: 

Име школе Директор школе Координатор Телефон 
О.Ш Мехмедалија Мак Диздар, 
Горажде 

Хусеин Халиловић Саит Мујановић 038/230-164 

О.Ш. Травник, Травник  Кемал Бајрамовић Расема Бајрамовић 030/511-197 
О.Ш. Нова Била, Нова Била Јелица Жуљевић Манда Мишкић 030/707-027 
О.Ш. Др. Иван Мерз, Дрвар Марко Пезер Јелка Данић 034/820-033 
О.Ш. Силвије Страхимир 
Крањчевић, Мостар 

Јасминка Маркић Мира Вукоја 036/311-160 

О.Ш. Залик, Мостар Хикмета 
Ризвановић 

Амира Максумић 036/570-041 

О.Ш. Руђер Бошковић, Орашје Маријан 
Живковић 

Амела Мешић 031/713-045 

О.Ш. Ченгић Вила 1, Сарајево Зинета Богунић Нермина Сабљица 033/640-220 
О.Ш. Хасан Кикић, Грачаница Бего Мехурић Фарук Делић 035/700-430 
Друга основна школа, 
Босанска Крупа 

Ибрахим Шарић Слободан Ковачевић 037/472-066 

О.Ш. Тин Ујевић, Витина Јозо Задро Кристина Алиловић 039/841-651 
О.Ш. Кулин Бан, Високо Нурија Рашидовић Џенана Чехајић 032/731-050 
О.Ш. Васа Чубриловић, 
Градишка 

Остоја Ђурић Драган Видовић 051/813-313 

О.Ш. Десанка Максимовић, 
Приједор 

Миленко 
Вучковић 

Гина Грубан 052/232-758 

О.Ш. Вук Стефановић 
Караџић, Добој 

Миленко 
Филиповић 

Анђа Славуљица 053/242-000 

О.Ш. Свети Сава, Вишеград Ранка Черовић Васиљ Томановић 059/380-270 
О.Ш. Алекса Шантић, 
Војковићи 

Перо Шеховац Милена Мичић 057/350-649 

О.Ш. Вук Караџић, Вишеград Славчо Сандев Мира Стојановић 058/620-463 
Седма основна школа, Горњи 
Рахић 

Адмир Каралић Самида Дједовић 049/512-222 

 
Гимназије: 

Име школе Директор школе Координатор Телефон 
Гимназија Бугојно, Бугојно Месуд Шечић Мерсиха Лерић 030/260-112 
Гимназија Мостар, Мостар Бакир Крпо Мирсада Шехић 036/578-259 
Гимназија фра Грге Мартића, 
Мостар 

Мирјана Дујмовић Анкица Човић 
Тихомир Марић 

036/326-994 

Гимназија Добриња, Сарајево Сабиха Мискин Мукадеса Машић 033/464-948 
Гимназија Живинице, 
Живинице 

Реџо Бутковић Анкица Гргић-
Мишковић 

035/772-611 

Гимназија Мухзин Ризвић, 
Какањ 

Зекеријах 
Љубовић 

Марјана Станковић 032/556-890 

Гимназија Бања Лука, Бања 
Лука 

Славица 
Ивошевић 

Ранка Тутњевић 051/213-257 

СШЦ Алекса Шантић, 
Невесиње 

Вукан Братић,в.д. Даница Ђурасовић 059/601-474 

Средња мјешовита школа 
Јован Дучић, Теслић 

Алекса Радишић Драгана Поздеровић 053/430-508 

Гимназија Васо Пелагић, 
Брчко 

Драган Савић Ранко Несторовић 049/211-941 

 
Лектори: 
Даница Ђурасовић за српски језик 
Јасминка Маркић за хрватски језик 
Реџо Бутковић за босански језик 
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1.1. УВОД: МЕТОДОЛОГИЈА УСМЈЕРЕНА НА ДИЈЕТЕ 

 
"Добра школа за мене је мјесто гдје 
истовремено под истим кровом свако  

и подучава и учи. Ученици и подучавају и уче; 
директори и подучавају и уче; наставници  

и подучавају и уче." 
  

Роланд Барт 
 
Посљедњих година се све више говори и ради на промјенама и усавршавању 
рада у образовању. У оквиру реформе образовног система у БиХ већина 
школа је укључена у различите пројекте који су имали за циљ 
осавремењавање васпитно-образовног процеса. 
У Пројекту ЕУ Реформа општег образовања у БиХ важно мјесто у профилу 
реформисане школе свакако заузимају наставне методе усмјерене на дијете. 
Досадашња традиционална настава је водила много више рачуна о наставном 
градиву него о ученику који учи то градиво. Наставни процес се углавном 
заснивао на вербалном учењу без повезивања са средином у којој ученик 
живи и ради. Такође, у досадашњој пракси врло мало пажње се посвећивало 
уважавању способности и интереса ученика што је за посљедицу имало 
утицај на учење, али и на развој личности у цјелини. 
Разлози неуспјеха код ученика су највише били због неприлагођености рада 
у настави, способностима и особинама личности, тешко и обимно градиво, 
слабо предзнање и низак ниво развијености радних навика. Ученик који 
доживљава неуспјехе је у сталном конфликту са околином и са самим собом. 
Све ово наведено захтијева одређене промјене у нашем образовном систему, 
промјене ставова наставника рема ученику, школи и учењу. 
Овакве потешкоће могуће је превазићи организацијом савремене наставе у 
којој методологија усмјерена на дијете мора бити редовна пракса, а улога 
наставника мора бити измијењена. Основне карактеристике ове методологије 
су индивидуални приступ; баланс између рада у великој групи, малим 
групама, паровима и индивидуално; комбиновање различитих метода 
(истраживаање, експеримент, дебата, рјешавање проблема, 
демонстрирање...); стимулативно окружење прилагођено активном учењу; 
тематско планирање; континуирано праћење, вредновање и оцјењивање; 
балансиране активности; ученик је активан, доноси одлуке, има избор; те 
партнерство с родитељима.  
 
Како увести и одржати иновацију у настави у једној школи, како да 
допринесемо темељним промјенама у школама и шта морамо урадити да би 
оне трајале, питања су која годинама муче едукаторе. При покушају да нова 
иницијатива заживи као приступ који подржава комплетно наставно особље, 
потребно је израдити план реформисане школе. 
− I корак је евидентирање стања и препознавање потреба; 
− II корак је преузимање одговорности појединца или групе који улогом 

водитеља олакшавају другима да се укључе у тај процес; 
− III корак је упознавање учесника са пројектом, утврђивање основних 

принципа и пружање цјеловитог увида у програм; 
− IV корак је формирање тренинг центра, који ће представљети ресурс 

центар (литература, видео-снимци, наставна средства и помагала, 
компјутерска база података, простор за одржавање радионица, семинара 
и округлих столова на којима ће учесници моћи размјењивати мишљења и 
искуства.) 
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− V корак представља организовање обука, семинара и радионица како би 
се учесници анимирали да на прихватљивији, квалитетнији, креативнији, 
интересантнији и стручнији начин размишљају и раде. 

− VI корак је континуирана подршка водитељима наставног процеса која 
помаже да се иновације дубоко укоријене, тако да се промјене могу 
успоставити, одржавати и унапређивати. 

 
Основна обиљежја предложених корака су демократичност и квалитет, што 
захтијева отвореност система и сагледавање других ради прихваћања бољег 
у којем треба да се образују и излазе млади који ће бити припремљени за рад 
и живот, отворенијег духа, опредјељени за демократију, спремни за 
усавршавање и који ће знати цијенити основне људске вриједности. То 
доказује пракса. 
 
 

1.2. ИСКУСТВО НАШЕ ШКОЛЕ 

 
ПРИМЈЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ УСМЈЕРЕНЕ НА ДИЈЕТЕ 
 
Наша школа се налази на мјесту гдје се сусрећу, милују и друже три ријеке. А 
људи, добри  домаћини,пожељеће ти добродошлицу топлим стиском руке и 
пријатељским осмјехом. Спајање и жуборење тако различитих а тако 
сједињених ријека и нас је увијек мотивисало на прихватање, уважавање и 
умрежавање нових идеја и изазова. 
Колектив школе се добро познаје по прихватању новина, доброј атмосфери и 
резултатима на које су поносни и родитељи и ученици и ми, наставници. 
Вођени многим пројектима, увијек смо тежили проналажењу новог начина 
којим би освјежили и олакшали провођење наставног процеса. То нам је 
омогућила и примјена методологије усмјерене на дијете, коју смо почели 
интензивније развијати у оквиру Пројекта ЕУ Реформа општег образовања у 
БиХ, 2004. године. 
У почетку смо наилазили на потешкоће због неадекватно опремљеног 
простора, недовољне едукације наставника и непотпуне подршке родитеља и 
локалне заједнице. Зато смо прво остварили сарадњу са школама које су већ 
примјењивале нове методе у настави. 
Затим, уз помоћ стручних сарадника, ментора и тренера, организовали смо 
различите видове стручног оспособљавања за освјешћивање, разумијевање и 
примјену нових метода усмјерених на дијете. Корак по корак, то је довело до 
промјене у пракси. Почели смо више истицати важност и улогу тимског, 
стваралачког, истраживачког и кооперативног рада, уважавати дјечје 
индивидуалне способности, интересе и могућности, укључивати родитеље као 
партнере и сараднике у постизању циљева, те путем медија промовисати 
резултате нашег рада. Истакнућемо ћемо само неке од њих: присутни су 
тимови наставника који систематски развијају и шире идеје; омогућена је 
већа слобода креативности наставника у планирању и спровођењу наставног 
процеса; родитељи се више залажу за савјесније и одговорније учење 
њихове дјеце те су се квалитетније укључили у настојања да се побољша 
цјелокупна ситуација у школству; ученици имају могућност да самостално и 
активно раде, анализирају своје властито учење, креирају наставни процес, 
уче једни од других, осјећају се прихваћенијим и задовољнијим, те школу 
доживљавају пријатељски. 
Питања са којима се сада сусрећемо су различита, нпр. како учинити 
квалитетнију примјену нових метода у предметној настави уважавајући 
изазове на које они наилазе (45.-томинутни наставни час, отежано тематско 
планирање међу предметима, бројност ученика, неадекватан простор...). 
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Мислимо да смо постигли добре резултате. Али, и даље знамо да требамо 
радити на очувању постигнутог и побољшању квалитета рада. Планирали смо 
да у сарадњи Министарства образовања и ППЗ-а покушамо израдити 
примјереније наставне планове и програме, и организовати више едукација 
које ће олакшати примјену нових метода. 
За догледно вријеме надамо се да ће наша прича бити другачија. Пред нама 
су нови изазови. Путујемо истим путем, раме уз раме, наставници, ученици и 
родитељи, стичући вјештине и искуства која ћемо користити дуго након 
завршетка путовања. Или, путовање, можда, тек почиње??? 
 
 

1.3. МЕТОДОЛОГИЈА УСМЈЕРЕНА НА ДИЈЕТЕ – ЗАБИЉЕШКЕ 
ЗА ТРЕНЕРЕ 

 
Дужина трајања радионице: 180 минута 
  
Потребни 
материјал:  

Табла, хамер папир, креда у боји, чарт-папир, 
фломастери, маркери, оловке, љепило, стикери, маказе, 
А4 папир, приручници, фолије, графоскоп, дјечији рад, 
чоколада. 

  
Циљ: Подизање свијести учесника о значају примјене метода 

усмјерених на дијете и важности вјештине комуникације 
за успостављање квалитетније сарадње и рада и 
правилно праћење,вредновање и оцјењивање. 

  
Активности:  
Уводне активности (15 минута): 
 − израда акредитације (предактивност) 

− поздрав и представљање 
− правила 
− преглед дневних активности и циља обуке 
− енергизер Буђење 

 
Активност I: ДИЈЕТЕ И МИ (20 минута) 
 − Обрис дјетета 

− У туђим ципелама 
− Memory - Памћење 

  
Активност II: КОМУНИКАЦИЈА (60 минута) 
 − Игра улога (неправилна комуникација) 

− Стрип (правилна комуникација) 
− Најдражи примјери из учионица 
− Кратки преглед закључака 

  
Пауза (10 минута)  
  
Активност III: КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ  
(65 минута) 
 − Игра у три корака (Награда и похвала) 

− Вредновање дјечјег рада 
− Дебата: оцјењивати или не 

  
Завршна активност (10 минута): 
 − Кратки преглед дневних активности 

− Евалуацијски лист 
− Завршни поздрав 
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Листа ствари које тренер треба унапријед припремити: 
 − Пано са упутсвом за израду акредитација са 

припремљеним цвјетовима 
− Плакат са истакнутим циљем и трајањем обуке 
− Плакат са прегледом дневних активности 
− Картице за радионицу КОМУНИКАЦИЈА 
− Стрипови за правилну комуникацију 
− Графофолије 
− Ученички рад 
− Умножени материјал за судионике (учеснике) 
− Плакат с обрисом дјетета  
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1.3.1. Кораци за сваку активност 

 
Предактивност: Израда акредитација 
Циљ: Међусобно упознавање учесника 
 
Прије обуке истаћи на чартеру упутсво за израду акредитација и неопходан 
прибор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Драге колеге, израдите своју акредитацију прије почетка обуке. Хвала Вам. 
Одаберите свој цвијет и попуните као на слици. Прошетајте и пронађите 
некога са сличним латицама. 
 
Напомена: На овом плакату налази се коверта са припремљеним цвјетовима. 

ПРИДЈЕВ ГЛАГОЛ 

ПРИДЈЕВ 

 
ДРУГИ МИСЛЕ О 
МЕНИ ДА САМ........ 

 
ЈА МИСЛИМ ДА 
САМ ОВАКВА......... 

ГЛАГОЛ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

КАД БИХ БИЛА
ЖИВОТИЊА, 
БИЛА 
БИХ............ 

 
КАД БИХ БИЛА
БИЉКА, БИЛА 
БИХ............ 

ВОЛИМ 
РАДИТИ КОД 
КУЋЕ....... 

ВОЛИМ 
РАДИТИ У 
ШКОЛИ.......
.... 

ИМЕНИЦА 

ИМЕНИЦА 
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Уводне активности:  
 
1. Поздрав и представљање 
 
2. Правила 

Учесници предлажу правила (искључимо мобителе, слушјамо једни друге 
и сл.), а тренер их записује на чарт папиру који остаје на видном мјесту 
до краја обуке како би у случају потребе учеснике могли подсјетити на 
правила. 

 
3. Преглед дневних активности и циља обуке 

Један од учесника чита преглед дневних активности а тренер истиче циљ 
обуке. 

 
4. Енергизер Буђење 

Под датим тренеровим упутама учесници имитирају одређене покрете уз 
одговарајући текст, нпр. ЈУТРОС САМ УСТАЛА РАНО. ЈУТРОС САМ УСТАЛА 
РАНО И УМИЛА СЕ. ЈУТРОС САМ УСТАЛА РАНО И УМИЛА СЕ И ОБУКЛА СЕ... 

 
Активност I: ДИЈЕТЕ И МИ 
Циљ: Увидјети оптерећење ученика традиционалном наставом 
 
1. Обрис дјетета - Тренер усмено даје упутсво учесницима да у нацртани 

обрис дјетета залијепе картице на које су претходно записали податак: 
НА КОЈУ АКТИВНОСТ НАЈВИШЕ УТРОШЕ ВРЕМЕНА У УЧИОНИЦИ, тј., којем 
подручју та активност припада (КОГНИТИВНОМ – ГЛАВА, 
СОЦИОЕМОТИВНОМ - ТРУП, ФИЗИЧКОМ – НОГЕ или УМЈЕТНИЧКОМ – РУКЕ) 
  
ОБЈАШЊЕЊЕ: Када сви залијепе своје папириће (очекивано је да је 

најизраженије КОГНИТИВНО ПОДРУЧЈЕ, тј., на глави има 
највише залијепљених папирића) учесници скупа с 
тренером анализирају добијену слику.  

  
ЗАКЉУЧАК: Традиционална настава има за циљ развијање свестране 

личности највише кроз образовни дио, док је подручје 
ФИЗИЧКО и СОЦИОЕМОТИВНО занемарено. Слика би 
била много другачија када би се наставни процес 
усмјеравао на индивидуалне потенцијале дјетета, 
уважавајући дјететове осјећаје и интересе. 

 



 

 

 

13.

 
 
2. У туђим ципелама – Тренер истиче писмени задатак: 

Циљ: Уочити сличности и разлике у потребама за промјенама те омогућити 
ученицима учешће у њима.  
  
ЗАДАТАК: Да сте ученик 4-ог или 7-ог разреда Ваше школе шта 

бисте прво промијенили? (Запишите само једну идеју). 
 
ОБЈАШЊЕЊЕ: Учесници одговоре записују на самољепљиве папириће 

и лијепе их на чартер испод записаног питања. Након 
тога, један од учесника чита одговоре, те о неким 
одговорима се мало продискутује. 

  
ЗАКЉУЧАК: Велике сличности и разлике те потреба за промјенама.  

 
3. Memory – памћење 

Циљ: Потицање позитивних емоција као мотивационо средство. 
  
ЗАДАТАК: Тренер даје задатак учесницима да се присјете једне 

активности у којој су нешто научили и осјећали се 
угодно и да то напишу на припремљени папир – 
индивидуални рад.  

  
ОБЈАШЊЕЊЕ: Припремљене папириће да налијепе на чартер папир. 

Тренер чита и анализира. Након тога слиједи други 
задатак да одговоре на питање: ЗАШТО СУ СЕ ТАКО 
ОСЈЕЋАЛИ?.  
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На припремљене папириће учесници пишу одговор. 
МОГУЋИ ОДГОВОРИ: 
 − Уважавани смо од стране других 

− Задовољни смо што смо то сами урадили 
− Били смо похваљени 
− Добили смо повратну информацију 
− Лијепо смо упућени на кориговање свога рада 

 
Активност II: КОМУНИКАЦИЈА 
Циљ: Препознавање негативне и потицање на правилну комуникацију.  
 
Уводна ријеч тренера: "Док размишљам о свом учитељском стилу, морам 
признати да сам каткад звучала као неки официр у војсци који стално нешто 
одређује, наређује (погледом, покретом, ријечју). Нпр.: Зашиљи оловку, 
подигни руку, стани у ред, стишај се, извади књиге... Нисам само говорила 
шта требају радити него и шта не требају. Нпр.: Не трчи, не преписуј, не 
причај, не заборави задаћу.... Хоћемо ли и можемо ли заиста оваквом 
комуникацијом придобити за сарадњу, рад, учење? Хајдемо то покушати 
импровизовати и провјерити: 
 
 
1. Игра улога (неправилна комуникација) 

  
ОБЈАШЊЕЊЕ: Учесници се дијеле у три скупине. Тренер истиче 

припремљену табелу са унесеним обиљежјима 
неправилне комуникације. 

 
УМЈЕСТО ПОКУШАЈ ОВАКО 
Оптужбе и окривљивање  
Вријеђање  
Пријетње  
Наређивање  
Придика и морализовање  
Упозоравање  
Изигравање мученика  
Успоређивање  
Сарказам  
Порицање осјећаја  
Прорицање будучности  
Сажаљевање  
 

ЗАДАТАК: Прва скупина – Читају учитељеве реченице (записане на  
припремљеним картицама) 
Друга скупина – Препознаје којем од начина 
комуникације из табеле припада. 
Трећа скупина – Глуми ученике којима се то говори и 
разговара о осјећајима који их прожимају док им се то 
говори (говоре своје мисли). 
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САДРЖАЈ КАРТИЦА ЗА НЕПРАВИЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ: 
 
Нико се не сјећа да је Колумбо открио Америку? Сјајно. Ова је школа ваљда 
магнет за дебиле. Једини начин да повисите интелигенцију је да се попнете 
на столице. Али, ви, наравно, увијек све знате, зар не? 
Опет си заборавила оловку? Чиме си намјеравала писати? Сад морамо 
прекинути наставу и тратити вријеме да бисмо  ти нашли оловку. 
Зашто ниси то прочитао код куће?Прошле године сам предавала и твојој 
сестри.Она је била супер. Увијек задаћа на вријеме. Ево, и Мато је такав. Што 
се не угледаш на њих? 
Само смото смотани може предати контролни на којем није написао своје име. 
 
С вашим радним навикама након запошљавања слиједи вам отказ. С оваквим 
оцјенама нећете се моћи уписати ни на који факултет. Чистићете улице и 
кајати се. 
Опрезно с тим епруветама! Разбиће се па ћеш се порезати... Пази на тај 
пламеник! Зар желиш да се нешто догоди? Пази, пази! Полако, није то 
играчка. 
Престани с разговором! Одложи биљежницу и сједи у круг! Одмах! Пожури! 
Драго дијете. Не може то тако. Ако си посудио од Ане оловку, шта мислиш да 
је неко од тебе нешто посудио и уништио? Можда јој је то поклон. И шта сад?  
Сигурно ћеш рећи: "Па, случајно сам. Нисам хтио." То није уреду. 
Ма шта си се забринуо. Баш се будалиш! Тест као тест. Ако добијеш јединицу, 
поправићеш. Не плачи без везе! Шта се секираш? 
Сваке вечери идем кући из школе с главобољом због вас. Видите ли ове 
сиједе? За свакога по једна, од вас. Е, баш вам хвала. И очи ме већ боле од 
исправљања задаћа. Јадна ја с вама. 
Јадничак мој! Нико неће радити с тобом у пару? Сирочићу мали. Баш ми те 
жао. Па, зар баш нико? Хајде, дођи ти помози својој учитељици. Ето, ја ћу с 
тобом. 
 

ЗАКЉУЧАК: Ако се ми претварамо да смо ученици и осјећамо се 
тако, како ли се осјећају прави ученици? Требамо 
уважавати њихове осјећаје, потребе и интересе те 
користити правилну комуникацију.  

 
 
 

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ СТРИП, ЗАПИШИТЕ НА КАРТИЦИ ЗАКЉУЧКЕ, ТЕ 
ПРИПРЕМИТЕ КРАТКУ ДРАМАТИЗАЦИЈУ ЈЕДНОГ ОД ПРИКАЗАНИХ ПРИМЈЕРА 

ИЛИ ПО СВОМ ИЗБОРУ ОСМИСЛИТЕ. 
 
СТРИПОВИ СУ ПРИЛОЖЕНИ У ПРИЛОГУ 1. 
 
2. Стрип (правилна комуникација): 

  
ОБЈАШЊЕЊЕ: Учеснике дијелимо у мале скупине, организоване у 

зависности од садржаја стрипа, по троје, четверо или 
петеро.  

  
ЗАДАТАК: Написане задатке за сваку скупину тренер је унапријед 

припремио на столовима.  
  
ИЗВЈЕШТАЈ: Скупине излажу своје закључке и картице са текстом 

лијепе на одговарајуће поље у табели (УМЈЕСТО – 
ПОКУШАЈ ОВАКО), те демонстрирају неке од примјера 
како треба комуницирати. 
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ОЧЕКИВАНИ ЗАКЉУЧЦИ: 
 − Опишите проблем 

− Објасните  
− Понудите могућност избора 
− Изразите се кретњом, једном ријечју 
− Говорите о својим осјећајима 
− Уважите туђе осјећаје 
− Понудите у машти оно што не можете у стварности ... 

 
3. Најдражи примјери из учионица – Шест добровољаца демонстрира 

забаван начин комуницирања (графофолија 1. – ПРИЛОГ 2.) 
  
4. Кратки преглед закључака (графофолија 2.,3.,4., - ПРИЛОГ 3.,4.,5.) 
 − Придобијање на сарадњу 

− Уважавање дјечијих осјећаја 
− Примјери позитивне комуникације 

 
ПАУЗА 
 
Активност III: КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И 
ОЦЈЕЊИВАЊЕ 
 
1. Игра у три корака (награда и похвала) 

Циљ: Потакнути учеснике на континуирано праћење ученика, развијање 
њихове унутрашње мотивације, детаљније вредновање и оцјењивање уз 
повратне информације. 
  
ОБЈАШЊЕЊЕ: Сваки од учесника добија по три папирића на којима ће 

рјешавати добивене задатке. За сваки задатак тренер 
посебно даје упутство. 

  
ЗАДАЦИ: a) Запишите пет црвених, меких предмета којих се 

сјетите. Ко први уради, добит ће награду (тренер 
показује чоколаду) 

b) Запишите пет идеја како искористити чачкалице. 
Вријеме је строго ограничено на три минуте. 
(тренер стално пожурује учеснике, опомиње на 
истек времена, деконцентрише и сл.) 

c) Запишите пет ствари које су бијеле и тврде. Не 
морате журити, имате времена, можете међусобно 
подијелити идеје. (тренер ненаметљиво подстиче 
рад учесника, помаже им и уз осмјех похваљује 
сваку идеју). 

  
ЗАПАЖАЊЕ:  Послије задатка а) услиједила је додјела награде 

и аплауз похвале. Примјетило се да су остали 
учесници, након прозивке награђеног, престали 
са својим радом – без обзира што нису завршили 
задатак. 

 Послије задатка б) учесници су негодовали због 
понашања тренера, ограниченог времена и 
неуспјешно обављеног задатка. 

 Послије задатка ц) доминирало је завољство 
учесника због успјешно рјешеног задатка, 
понашања тренера те могућности сарадње. 

  



 

 

 

17.

 
ЗАКЉУЧАК: Код рјешавања задатака треба избјегавати награђивање 

и строго ограничавање времена извођења јер то спутава 
ученике и умањује њихову успјешност. Умјесто тога, 
добро је потицати, усмјеравати и стварати унутрашњу 
мотивацију за рад и сарадњу. 

 
2. Вредновање дјечијег рада 

  
ОБЈАШЊЕЊЕ: Тренер дијели сваком учеснику писани ученички рад 

који требају самостално процијенити и вредновати, на 
начин како то они иначе раде. Уз то им даје податак да 
је то рад ученика из 4-ог разреда, а за све остало што их 
интересује – могу упитати. 
Податак који тренер зна, али намјерно нам не говори је 
да је то рад ученика који прати наставу по прилагођеном 
наставном плану и програму. Послије процјене ће 
заједно анализирати своје различите критерије 
вредновања.  
(Ученички рад је у прилогу 6) 

  
ОЧЕКИВАНО 
ЗАПАЖАЊЕ: 

Учесници самостално процјењују дјечији рад не тражећи 
додатне информације о ученику. 

  
ИЗВЈЕШТАЈ: Након кратке анализе њихове процјене и вредновања, 

учесници истичу основне карактеристике различитих 
критерија. Очекивани одговори на питање Шта и како 
процјењујемо и вреднујемо?, били би:  
− неко пише оцјену; 
− неко пише повратну информацију; 
− неко исправља грешке; 
− неко упућује на неправилности... 
(Ове одговоре тренер записује на чарту.) 

  
ЗАКЉУЧАК: Да бисмо процјењивали и вредновали нечији рад 

првенствено је неопходно познавање те особе, те 
његово континуирано праћење напретка. Ученике не 
треба поредити са другима, него са самим собом. 

 
3. Дебата - Оцјењивати или не 

  
ОБЈАШЊЕЊЕ: Учесници се дијеле у двије групе, афирмацијску и 

негацијску. 
Тренер истиче дебатски проблем и одређују се правила 
и вријеме трајања дебате. 

  
ЗАДАТАК: Групе имају задатак да снагом својих аргумената убједе 

супротну екипу у оправданост свог мишљења. 
  
ЗАКЉУЧАК: Наш васпитно-образовни систем уважава бројчано 

оцјењивање иако у њему видимо и осјетимо и позитивне 
и негативне посљедице. Наш задатак је да ту оцјену 
попратимо континуираним праћењем те повратним 
информацијама које ће потицати и усмјеравати ученике 
на квалитетнији рад.  
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Завршне активности: 
Циљ: Прикупљање повратних информација које би биле корисне за 
побољшање рада. 
 
1. Кратки преглед дневних активности – Пратећи истакнути преглед дневних 

активности, тренер упућује учеснике на кратки осврт онога што је 
урађено. 

2. Евалуација – Тренер дијели учесницима евалуацијске листове које 
самостално попуњавају, и враћају тренеру (Погледати поглавље 2.3) 

3. Завршни поздрав – По тренеровим упутствима учесници подижу десну 
руку, додирну колегу до себе уз повратну информацију да је био активан 
и успјешан. Затим подигну лијеву руку, додирну по рамену сами себе и 
похвале се да су били марљиви. Након тога подижу обје руке уз лијеп 
осмјех и поздрав.  

 
 
ПОРУКЕ ТРЕНЕРУ:  
− Прије одржавања обуке, добро проучити радни материјал; 
− Обуку прилагодити потребама и интересу учесника; 
− Унапријед припремити сав потребни материјал за обуку; 
− Остварити добар контакт са учесницима док се припремају за почетак 

обуке; 
− Током обуке утицати на стварање позитивне климе за рад; 
− Поштовати и уважавати сва мишљења и идеје учесника; 
− Током активности обилазити, усмјеравати и помагати учесницима; 
− Бити флексибилан у захтјевима и одлукама; 
− Након обуке пружити могућност учесницима за додатне информације, 

питања, приједлоге и сугестије.  
 

НЕ ТРАЖИТЕ У ДАЉИНИ ОНО ШТО ЖЕЛИТЕ, 
ЈЕР ОНО ЈЕ ТУ, УЗ ВАС. И ВИ СТЕ ЊЕГОВ ДИО. 
ТО ЈЕ ВАША ШКОЛА, ВАШ ЖИВОТ, ВАШ ДОМ. 

 
БУДИМО СВИ ЗАЈЕДНО ДИО РЕФОРМСКИХ ПРОЦЕСА, И СТВОРИМО 

ШКОЛУ КОЈУ СВИ ВОЛИМО. 
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ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕСНИКЕ: За сваког учесника умножити по 

један примјерак из прилога од 1 до 7, 
уз додатак насловне стране 

 
Изглед насловне стране: 
  
 Поштовани колега, колегице, 
 
Овај материјал представља кратки подсјетник на обуку у којој сте управо 
присуствовали и активно учествовали. Ако сте пажљиво пратили тренерску 
организацију, обликовање задатака и група те поступно увођење активности, 
препознаћете оно што већ примјењујете у разреду или што бисте могли 
примјенити. 
Надам се да ће вам моје идеје добро доћи, нпр.: 
− уводно загријевање (игрица), гимнастика уз текст или пјесмицу, и сл. 
− осмишљавање задатака за ученике прије почетка сата (у нашем примјеру 

је била израда акредитације); 
− честа измјена активности користећи различите медије (текст, стрип, 

глума, плакат); 
− рад у пару, самостални или у скупинама (већим, мањим); 
− извјештавање радова (усмено, писмено, кроз плакат, глуму или сл.); 
− обликовање задатака (одредити отприлике вријеме, број учесника, 

писмено и усмено упућивање); 
− укључивање свих учесника у рад; 
− осмишљавање забавних активности (везаних уз садржај); 
− комбиниовање различитих метода усмјерених на дијете.... 
 
Уз жељу да ваш наставни процес буде што креативнији и квалитетнији, и 
наду да сам вам ја, бар мало, у томе помогла, пуно лијепих поздрава од 
 

__________________________ 
 
 
Датум: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

20.

1.4. ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Ане Иванек; Разредник, педагошко-психолошки водитељ; Загреб, 

Профил Интернатионал, 2003. 
2. Bonnie Miller; Како остварити успјешан контакт са ученицима; 

Сарајево, АБЦ Фабулас, 2001. 
3. Модификовани извод из просвјетног прегледа, 29. мај 2003., Београд, 
4. Др. Маргарет Меклафин; Укључивање родитеља у образовни процес; 

Универзитет Мериленд-Кенеди Фондација, САД, Уницеф, ДУГА 
Сарајево, 1997. 

5. Adele Feber, Ebine Marlish, Lusa Nubag; Како разговарати с дјецом да би 
боље учила код куће и у школи; Мозаик књига; Загреб, 2000. 

6. Ш.Д. Изли, К. Мичел; Оцјењивање на основу портфолија; БРАНМИЛ 
Београд, 2004. 

7. Радни материјал за тренере- Методологија усмјерена на дијете, 
почетни ниво; Центар за образовне иницијативе Степ бу Степ, Школе- 
пријатељи дјеце, 2003. 

 



 

 

 

21.

1.5. ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 (група I): 
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Прилог 1 (група II): 
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Прилог 1 (група III): 
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Прилог 1 (група IV): 
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Прилог 1 (група V): 
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Прилог 1 (група VI): 
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Прилог 2: 
 

 



 

 

 

28.

Прилог 3: 
                                                                       
 
 
 
 

ПРИДОБИВАЊЕ ЗА САРАДЊУ 
код куће и у школи 

        
 
Одрасли: Kо је крив за прљавштину на поду?  
 
Умјесто такве реакције: 
 

1. Опишите проблем 
"Видим свјеже мрље од боје посвуда по поду." 

 
2. Објасните 

"Лакше је очистити боју прије него се осуши." 
 

3. Понудите могућност избора 
"Можете очистити боју мокром крпом или спужвом." 

 
4. Изразите се ријечју или кретњом 

"Боја!" 
 

5. Опишите својa осјећањa 
"Не волим видјети под замазан бојом." 

 
6. Напишите: 

ПОЗОР СВИМ СЛИКАРИМА! 
Молимо вас да почистите под  
Прије него што напустите просторију. 

    
Хвала, 
    Управа 

 
7. Будите разиграни (промијените глас и нагласак) 

Запјевајте оперним стилом: 
О, види боју на том поду, 

оку угодна није; 
нађимо крпу или двије, 
оперимо је што прије. 

Кратки 
подсјетник 
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Прилог 4: 
 
 
 
 
 
 

ДЈЕЦИ ТРЕБА УВАЖАВАЊЕ ЊИХОВИХ ОСЈЕЋАЈА 
у школи и код куће 

 
 

Дијете: Због само неколико случајних погрешака добио сам тројку! 
Одрасли: Не брини се. Биће боље други пут.  

 
Умјесто такве реакције: 
 

1. Уочите дјететове осјећаје 
"Звучиш веома разочарано. Сигурно те живцира кад знаш одговор, а 
изгубиш бодове због непажње." 

 
2. Звуком или ријечју покажите да разумијете дјететова осјећања 

"Ох" или "хмм" или "разумијем". 
 
3. Дајте дјетету у машти оно што му не можете дати у стварности 

"Како би било дивно да имаш чаробну оловку која би престала писати 
кад почнеш гријешити." 

 
4. Прекините недопустиво понашање, али и прихватите дјечјa осјећањa 

"Још си увијек толико љут због оцјене да удараш ногом по столу! То не 
смијеш радити. Али можеш ми испричати штa те узнемирава. Или то 
можеш нацртати." 

Кратки 
подсјетник 
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Прилог 5: 
 

ПРИМЈЕРИ ПОЗИТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

 
ДАЈТЕ ИМ ПОЗИТИВНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ. 
 
Користите "уради", умјесто "немој". 
 
"Молим вас да кроз ходник идете полако и тихо" умјесто "не трчите". 
 
ЈАСНО КАЖИТЕ ШТО ХОЋЕТЕ.  
 
"Потребно је да поспремиш своје ствари, да би прешли на другу 
активност." 
 
КОРИСТИТЕ КОНСТРУКТИВНУ КРИТИКУ. 
 
"Знам да тај рукопис може бити пуно бољи." 
 
ОХРАБРИТЕ ИХ НА ПОЗИТИВАН НАЧИН. 
  
"Све си до сад урадио тачно. Сад још само заврши ово под бројем 9 и 10." 
 
ПОХВАЛИТЕ КОНКРЕТАН РАД ИЛИ ПОСТУПАК. 
 
"Помогао си Јелени објаснивши јој само шта значи тај појам." 
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Прилог 6: 
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Прилог 7: 
 
ПИТАЊА КОЈА БИ СВАКИ НАСТАВНИК ТРЕБАО ДА ПОСТАВИ СЕБИ ПРИЈЕ 

НЕГО ШТО ПРИСТУПИ ПРОЦЈЕНИ ЗНАЊА УЧЕНИКА 
 

 
1. Да ли уопште имам критеријум? 
2. Да ли је тај критеријум валидан? 
3. Да ли је критеријум примјенљив на ученике које оцјењујем? 
4. Шта сам учинио да ученицима ставим до знања шта се од њих очекује?  
5. Шта сам учинио да из ученика извучем максимум? 
6. Да ли сам на прави начин презентовао градиво и подстакао ученике на 

размишљање? 
7. Колике су могућности да провјерим стварно знање ученика 

(апликација градива, рјешавање логичких проблема везаних за 
градиво)?  

 
(Модификовани извод из Просветног прегледа, 29.мај 2003. године) 
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2. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

- основна школа - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приредили: 
 
Расема Бајрамовић 
Фарук Делић 
Саит Мујановић 
Самида Дједовић 
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2.1. РАДИОНИЦА: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Дужина трајања радионице: 180 минута 
 
Потребни материјал за цијелу радионицу: Папир у боји, хамер папир, 
фломастери, грфо фолије, графоскоп, самољепљиви папирићи 
 
Циљ: Разбијање предрасуда и изграђивање позитивног става о раду са 
дјецом са посебним потребама у редовној школи  
 
Активности: 
1. Увод .......................................................................................10 мин 
2. Примјер добре праксе у школама БиХ ........................................10 мин 
3. Активност 1 : "Писање лијевом руком" .......................................15 мин 
4. Теоријско предавање "Инклузивно образовање" .........................30 мин 
5. Активност 2: "Моја искуства у раду са  

дјецом са посебним потребама"..................................................30 мин 
6. Начин идентификовања дјеце са посебним потребама ................30 мин 
7. Вођење досијеа за дјецу са посебним потребама ........................30 мин 
8. Праћење и оцјењивање ученика и финална процјена .................15 мин 
9. Евалуација ..............................................................................10 мин 
10. Прилог - упутства за тренере, материјал за учеснике семинара 
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2.1.1. Увод 

 
Вријеме трајања: 10 минута 
 
Ученици са посебним потребама у редовним школама данас су готово 
нормална појава што раније није био случај. Школовање особа са посебним 
потребама доживјело је многе промјене. Тако до средине XX стољећа дјеца 
која нису могла напредовати у редовној школи похађала су специјалне школе 
или установе те била потпуно изолована од својих вршњака. То је била 
потпуна сегрегација – издвајање. (слика бр. 1.) 
 
Специјално образовање 
 

 
 
Специјално дијете 
Четвртсти клинови за 
четвртасте отворе 
Специјални наставници 
Специјалне школе 
 
 
 
 

Прилог графофолија бр. 1 
 
Такав однос друштва према особама са потешкоћама изазвао је бурне 
реакције родитеља дјеце са посебним потребама, научних радника и хуманих 
људи. Већ 70-тих и 80-тих година улази се у интеграцијски облик васпитања 
и образовања дјеце са посебним потребама тј. придодавање или смјештај у 
одјељења редовне наставе.  
Традиционално, интеграција се схвата као онај дио времена које ученик 
проводи у једној ситуацији заједно са ученицима без тешкоћа у развоју. 
Дубоки смисао интеграција налази свој израз у појму инклузија-укључивање, 
припадност. То није смјештај. То је филозофија која тврди: разреди, 
заједнице нису потпуни тако дуго, док у њима нису сви добро дошли. 
Појам инклузија превазилази једноставну интеграцију људи и захтјева 
промјену у размишљањима о условима свакодневног живота особа са 
посебним потребама.  
Инклузија треба да редефинише односе како би дјеца и људи са посебним 
потребама били цијењени због онога што јесу упркос својим различитостима. 
Остваривање основних људских права је и укључивање дјеце са посебним 
потребама да се заједно играју и уче. Они треба да одрастају заједно са 
осталом дјецом. Такви захтјеви нашли су се убрзо и у документима већине 
угледних свјетских организација: 
− УН Конвенција о правима дјетета 1989/90. год. 
− Декларација образовања за све, предложена од УНЕСЦО-а и ОЕЦД-а 1990. 

год. 
− Изјава и оквир за акцију,Свјетска конференција УНЕСЦО-а о посебним 

потребама дјеце, Саламанка (Шпанија) 1994. године  
 
у којима се даје за право сваком дјетету без обзира на његово 
интелектуално, емоционално, социјално и језичко стање да буде укључено у 
редовне школе. 
Овакав концепт укључивања дјеце у редовне школе зове се ИНКЛУЗИЈА. Она 
се намеће као надређени појам интеграцији. Она охрабрује сваку особу да 
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преузме уз помоћ родитеља одговорност за своје учење, односно за 
међусобну комуникацију. 
 
Најбитније тачке Изјаве из Саламанке су: 

1. Свако има темељно право на образовање и мора му се пружити 
прилика да постигне и одржава прихватљив ниво учења,  

2. Свако дијете има јединствене карактеристике и интересе, способности 
и потребе за учење,  

3. Образовни системи требају да буду планирани и имплементирани тако, 
да воде рачуна о свакој разноликости, 

4. Редовне школе са оваквом оријентацијом су најефикаснији начини 
сузбијања дискриминаторних ставова ученика у образовном систему  

 
На конференцији у Саламанки закључено је да се кориштена терминологија 
(ретардиране, хендикепиране...особе) напусти и преузме нови назив : "дјеца 
или особе са посебним потребама". 
У БиХ инклузија је нашла потпору у "Оквирном закону за основно и средње 
образовање" 2003. године којим је наложено усаглашавање свих ентитетских 
закона о основном и средњем образовању. 
 
 

2.1.2. Примјер добре праксе 

 
Вријеме трајања: 10 минута 
 
У 7-ој ОШ Горњи Рахић, Брчко дистрикт од 1998 године у свом раду почиње 
са имплементацијом инклузивне наставе на сљедећи начин. Дјеца са лаком 
менталном ретардацијом укључена су у редовну наставу и похађају све 
наставне часове (предвиђене редовним НПП) али раде по прилагођеном 
програму рада. Дјеца са умјереном и тежом менталном ретардацијом 
дјелимично су укључена у редовну наставау (полуинтеграција) и раде по 
индивидуалном програму рада. Ученици присуствују часовима ликовне, 
музичке културе, физичког васпитања, информатике, техничког образовања, 
познавања природе и друштва... зависно од индивидуалних способности, а 
остали дио проводе на индивидуалном дефектолошком третману код учитеља 
дефектолога (социјализација, брига о себи....). За овакав рад заслужни су 
сви учесници васпитно-образовног процеса од ученика преко родитеља до 
наставника, педагога, дефектолога и директора.Резултати постигнути у овој 
области зависе од едукације поменутих учесника, али и њиховог властитог 
залагања. 
Укључивање све дјеце у редовну наставу неизоставно доноси унутрашње 
задовољство наставницима, а видни напредак у цјелокупном развоју 
личности ученика.  
Да ситуација у свим основним школама није баш оваква засигурно је јасно. 
Очекујемо да ће уз помоћ овог материјала наставнички колективи створити 
једну релнију слику о могућности бољег напредовања ученика са посебним 
потребама укљученим у редовне школе, као што су урадили наставнички 
колективи из Горажда, Травника, Вишеграда и Грачанице. Наравно потребно 
је да и сами наставнци уложе мало више труда и рада у самом припремању и 
реализовању наставних часова. 
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2.1.3. Активност I : "Писање лијевом руком" 

 
Вријеме трајања: 15 минута 
Циљ: Истицање значаја прилагођавања садржаја индивидуалним 
способностима ученика 
  
ПОТРЕБАН 
МАТЕРИЈАЛ: 

самољепљиви папирићи у боји, фломастери 

  
УПУТСТВО  
ЗА ТРЕНЕРА: 

Замолити наставнике да на самољепљивом папиру 
лијевом руком напишу име колеге који сједи с његове 
десне стране. Када то ураде, питати наставнике да ли у 
групи има неко од наставника ко иначе пише лијевом 
руком. Ако има, питати тог наставника, како се осјећао. 
Могући одговор могао би бити: уобичајено, ништа 
нарочито, супер...Питати остале наставнике да ли би 
неко од њих прокоментарисао како се осјећао док је 
писао лијевом руком. Могући одговор могао би бити: 
јако лоше, питао сам се зашто баш морам то радити, 
смијешно, безвезе... Након тога разговарати с 
наставницима о томе колико свакодневно у пракси 
постављамо пред све ученике исте захтјеве не водећи 
рачуна о њиховим индивидуалним потребама и 
потешкоћама. 

  
ЗАКЉУЧАК: Путем ове активности учесници семинара међусобно се 

упознају, али изграђују и став о неопходности 
индивидуалног приступа сваком ученику. 

 
 

2.1.4. Теоријско предавање: "Инклузивно образовање" 

 
Вријеме трајања: 30 минута 
Циљ: Упознавање са основном терминологијом која је у непосредној вези 
са инклузивним образовањем 
  
ПОТРЕБАН 
МАТЕРИЈАЛ: 

Графофолија са сликама бр. 2, 3, 4, 5 (слике се налазе у 
прилогу), графофолија са теоријским предавањем и 
копије материјала свим учесницима семинара 

 
Инклузија (укључивање) ученика са посебним потребама у редовне школе и 
учионице дио је свијетског покрета за људска права који се односи на 
могућност да особе са посебним потребама у потпуности учествују у свим 
образовним, радним, рекреационим, породичним и друштвеним активностима 
које чине савремено друштво (Тхомос 1997.). 
Могућност учествовања подразумијева активну укљученост и прављење 
избора насупрот пасивном примаоцу услова који су на располагању. 
Под посебним потребама подразумијевамо дјецу са потешкоћама и надарену 
дјецу, дјецу са улице, дјецу која раде, дјецу из удаљенијих крајева, дјецу из 
номадских популација, дјецу из етничких, језичких и религијских мањина. 
Према томе, инклузија узима у обзир све потребе ученика, а при томе не 
издвајајући никога.  
Да би се то остварило потребно је урадити одређене модификације у 
постојећем образовном систему: 
− едукацијски планови су флексибилни 
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− максимално су индивидуализовани 
− традицонална-фронтална настава у потпуности је напуштена 
− ученици су хетерогено груписани зависно о садржају или добу 
− учитељи и образовни програми су у другом плану 
− ученик постаје центар образовног система 
− битна  је координација  између наставника, стручног особља, родитеља и 

самих ученика 
 
Из претходно наведеног, при дефинисању инклузивног образовања као 
полазне тачке узимају се: 
− сва дјеца  
− посебне образовне потребе  
− одговарајући стандарди 
− редовне школе 
 
Инклузија се види као окосница широке реформе образовног система у 
цјелини у стварању ефективног и праведног друштва. Циљ инклузивног 
образовања је стварање обичног образовног система који је прилагођен 
различитостима ученика те увјерења да сви ученици имају најбоље намјере и 
шансе за учење. Главни циљ је стварање културе и система вриједности у 
школама које вреднују све ученике без обзира на различитости њихових 
потреба. Да би у потпуности разумјели инклузију у образовању неопходно је 
разграничити термине интеграције и инклузије који су често схваћени као 
синоними. 
Интеграција се односи на "придодавање" дјеце с посебним потребама већ 
постојећој цјелини: (слика бр.2) 
 

 
 
Прилог графофолија бр. 2. 
 
Као што се види са слике бр.2. у интегрисаном образовању јавља се дијете 
као проблем. У том случају потребно је мијењати дијете како би се 
прилагодило систему, што је немогуће с обзиром на његове способности. С 
тога можемо рећи да је дијете у интегрисаном образовном сиситему укључено 
у редовну наставу, али не учествује у активностима. (слика бр.3) 
 
 

Треба 
"специја-
лног" 

наставника 

 
Треба 
посебно 
окружење 

Разликује 
се од 
остале 
дјеце 

 
Не може  
доћи  

до школе 

 
Треба  
посебна  
помагала 

 
Има 

посебне 
потребе 

Не 
судјелује, 
не може да 

учи 

 

Дијете 
 као  

проблем 



 

 

 

40.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мијењати дијете како би се оно  Систем остаје непромијењен 
прилагодило систему   Дијете се мора прилагодити или неће 
Направити четвртасте клинове облим успјети 
 
       
 
 
 
Прилог графофолија бр. 3. 
 
 

- Терапија 
- Рехабилитација 
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ИНКЛУЗИЈА имплицира "УКЉУЧЕНОСТ" док се код интеграције јавља дијете 
као проблем, код инклузије се образовни систем јавља као проблем. (слика 
бр 4.) 
 

 
 
Прилог графофолија бр. 4. 
 
Пошто инклузија имплицира укљученост у том случају потребно је 
промијенити образовни систем који ће бити прилагођен дјететовим 
способностима. То јасно можемо схватити ако погледамо слику број 5. на 
којој видимо различите групе али уз флексибилан систем образовања, сви 
могу да уче. 
 
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК: Упознавање са основним појмовима: сегрегација, 
интеграција, инклузија омогућава нам да исправно 
поступимо у раду са дјецом са посебним потребама. 

 
Флексибилан систем: 

 
Лош 

квалитет 
обуке 

Недостатак 
наставних 
помагала и 
опреме 

 
Родитељи 
нису 

укључени 
Наставник и 
школе без 
подршке 

Много оних 
који напуштају
школу, много 
понављача 

 
Неприступа-

чна 
околина 

Ригидне 
методе 
Ригидан 
курикулум 

 
Став 

наставника 

Образовни
систем као
проблем 

 Дјеца се разликују 
 Сва дјеца могу учити 
 Различите способности, етничке групе,величине, годиште, 
поријекло, пол 

 Промијенити систем како би се дијете прилагодило 
 

Прилог графофолија бр. 5. 
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2.1.5. Активност II: "Моја искуства у раду са дјецом са 
посебним потребама" 

 
Вријеме трајања: 30 минута 
Циљ: Размјена искустава у раду са дјецом са посебним потребама 
 
  
ПОТРЕБАН 
МАТЕРИЈАЛ: 

хамер папир, самољепљиви папири, фломастери, 
селотејп 

  
УПУТСТВО  
ЗА ТРЕНЕРА: 

Наставнике подијелити у групе по 6 и дати им сљедећи 
задатак. Три учесника у групи (по могућности који су се 
у свом раду сусретали са дјецом са посебним потребама) 
наводе потешкоће које су имали у раду са дјецом са 
посебним потребама. Остала три члана групе имају 
задатак да покушају пронаћи рјешења за потешкоће које 
су исказале њихове колеге. Свака група има исти 
задатак. 
У учионици на два супротна зида окачити хамер папире. 
На једном ће писати потешкоће на који ће вођа сваке 
групе залијепити папириће са потешкоћама, а на други 
рјешења. Рад у групи траје 20-25 минута. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Могући одговори. 
 

Потешкоће: 
 хода за вријеме часа  
 смета другим ученицима  
 пребрзо савлада градиво  

 

Рјешења:  
 дати му прилагођен задатак 
 задовољити и његов интерес  
 припремити додатне задатке

  
 

Са хамер папира одмах ће бити очито да је више рјешења него потешкоћа. 
Свака група ће изнијети потешкоће осталим учесницима сесије као и могућа 
рјешења. Пожељно је да остали учесници дају допуну предложеног рјешења 
или да дају неки свој приједлог.  
 

ЗАКЉУЧАК: Сваки проблем има и своје рјешење, па тако и 
евентуални пробеми с којима се они сусрећу у раду са 
дјецом са посебним потребама. 

ПОТЕШКОЋЕ РЈЕШЕЊА 
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2.1.6. Идентификација дјеце са посебним потребама 

 
Вријеме трајања: 30 минута 
Циљ: Указивање на значај идентификовања дјеце са посебним потребама 
ради израде прилагођених програма 
  
ПОТРЕБАН 
МАТЕРИЈАЛ: 

Идентификациони лист за сваког учесника (прилог бр. 
6), графофолија са идентификационим листом, 
графоскоп 

  
УПУТСТВО  
ЗА ТРЕНЕРА: 

На графофолију пренијети идентификациони лист који 
се налази у прилогу бр 6. и показати га учесницима 
семинара. Потребно је нагласити да је ово само један од 
могућих примјера идентификационог листа и да га 
можемо примијенити на сљедећи начин: наставницима 
који су били у прилици да један дужи временски период 
раде са одређеном групом ученика подијелити по 
неколико фотокопија идентификационог листа и 
замолити их да уколико су примијетили да одређени 
ученик има „посебне потребе“ опише га на празном 
простору на идентификационом листу. Ради лакшег 
разумијевања у фус- ноти наведене су неке од посебних 
потреба које се енентуално могу јавити код ученика. 
Испуњене идентификационе листове доставити педагогу 
или дефектологу школе како би се могао стручним 
увидом опсвервирати наведени ученик. 

 
Приликом идентификације дјеце са посебним потребама морамо бити јако 
опрезни како се дати подаци не би злоупотријебили. Подаци треба само да 
послуже школи ради израде програма прилагођеног индивидуалним 
способностима одређених ученика. Оно што је битно нагласити на самом 
крају јесте да свако дијете са посебним потребама не мора бити упућено на 
категоризацију, а да се и за њега у одређеним околностима може израђивати 
прилагођени програм. 
Поставља се питање шта је то прилагођени програм? Прилагођени програм 
је: 
− индивидуализовани програм 
− прилагођен способностима (јаким странама) и ограничењима (слабим 

странама) појединог ученика 
− не постоји прилагођени програм зависно о врсти и степену тешкоћа у 

развоју 
− прилагођени програм представља смањење дубине и ширине наставних 

садржаја 
− пожељно је према учениковим потребама одредити треба ли се програм 

односити на:  
 посебно одређење наставних предмета и садржаја 
 посебно одређење нивоа усвајања појединих наставних садржаја 
 посебно одређење временских димензија за поједине наставне 
садржаје 

 посебно одређење наставних метода, облика и средстава рада 
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Ко га израђује? 
Ко у томе може помоћи? 
− учитељ у сарадњи са стручним сарадником(дефектологом, педагогом, 

психологом) 
− израђује се до краја мјесеца августа за сваку школску годину 
− усваја га Наставничко вијеће 
− пожељно је да буде доступан родитељу,старатељу 
 
Како га израдити и пратити? 
− утврдити ниво способности и знања ученика за свако наставно подручје 

(иницијална процјена проводи се за свако наставно подручје сваке 
школске године) 

− одредити годишњи циљ васпитања и образовања 
− одредити краткорочне циљеве васпитања и образовања 
− утврдити посебне ученикове потребе и начин њихова задовољавања 
− утврдити обим до ког ће ученик судјеловати у редовном програму 

(поштујући минимум захтјева) 
− одредити вријеме почетка и трајања индивидуалне помоћи 
− одредитит објективне критерије, средста и методе евалуације циљева 

васпитања и образовања 
− навести стручњаке одговорне за израду, остварење, процјену и могуће 

измјене 
− прихватити чињеницу да дио ученика са тешкоћама у развоју може 

напредовати 
(у свим или неким подручјима) као и њихови вршњаци, а само дио до 
одређене границе, али да нема ученика који се не може васпитати и 
образовати у складу са својим способностима. 

 
Показати графофолију са оригиналним и прилагођеним текстом. Прилог бр.7 
 
Прилагођавање у образовном процесу 
 
Односи се на избор одговарајућих одредница: 
− прилагођавања програма  
− на планирање и припремање 
− те адекватан избор средстава у складу са учениковим индивидуалним 

потребама. 
 
Прилагођавање у образовном процесу подразумијева прилагођавање 
редовног програма у складу са индивидуалностима ученика са посебним 
потребама, што најчешће зависи од врсте и степена тешкоће. 
Ученици успореног когнитивног развоја највише тешкоћа углавном исказују у 
савладавању сљедећих наставних предмета: математика, матерњи језик, 
природа и друштво, историја, хемија, физика, страни језик исл. па је због 
тога најчешће потребно управо из наведених предмета радити прилагођени 
програм. Прилагођавање садржаја не односи се при томе само на 
квантитативно смањивање садржаја већ и на њихово квалитативно 
прилагођавање, што подразумијева примјерен избор садржаја, њихову 
сиситематизацију и прожимање (Вицић, Левандовски, 1984). 
За ученике са сензорним и моторичким оштећењима (вид, слух и различита 
тјелесна оштећења) јавља се потреба прилагођавања одређених одгојних 
предмета (музичка и ликовна култура, физичко васпитање, техничка 
култура...) 
 
Поступци прилагођавања примјењују се у складу са утвђеним способностима 
и тешкоћама ученика. Улога је учитеља и наставника одабрати примјерене 
поступке и прилагодити образовни садржај ученику који ће допринијети 
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разумијевању и лакшем усвајању садржаја, а тиме и стицању пожељних 
разина знања. 
 

a) Перцептивно прилагођавање: 
− прилагођавање средстава за предочавање: слике, карте, цртежи, 

поједностављењем, издвајањем битног, изостављањем сувишних 
детаља 

− прилагођавањем текста: увећавањем или појачавањем текста, 
повећањем размака између ријечи, реченица или редова текста 

− разни облици истицања у тексту: подвлачење, маркирање, 
уоквиривање, мијењање боје, папира исл. 

 
b) Спознајно прилагођавање: 

− увођење у поступак: постепено пружање помоћи у рјешавању 
задатака 

− планирање текста: освјешћивање слиједа радњи путем слике, 
питања... 

− сажимање текста: издвајање битног садржаја, смањивање броја 
чињеница 

− семантичко поједностављивање садржаја учења: прерада садржаја 
у складу са спознајним способностима ученика 

− примјена шематских приказа 
  

c) Прилагођавање захтјева: 
− захтјеви у односу на самосталност: пружање помоћи приликом 

извођења огледа, руковања алатима... 
− захтјеви у односу на вријеме рада : предвиђање више времена за 

рјешавање задатака, посебно у писменим провјерама знања 
− захтјеви у односу на начин рада: појединачно задавање задатака, 

кориштење типова задатака различите тежине нпр. двочланог 
избора, допуњавања, чешће вјежбање и понављање 

− захтјеви у односу на провјеравање: само усмена провјера знања 
или давање могућности да ученику неко други чита (дислексија), 
чешћа провјера знања у краћим временским јединицама и с мањим 
бројем задатака или питања у испитивању. 

− захтјеви у односу на активности: заједничко планирање рада с 
учеником, чешћа промјена активности... 

 
ЗАКЉУЧАК: Правилном идентификацијом и израдом прилагођеног 

програма рада омогућавамо сваком ученику да се 
активно укључи у наставни процес. 

 
 

2.1.7. Вођење досијеа за дјецу са посебним потребама 

 
Вријеме трајања: 30 минута 
Циљ: Континуирано праћење доприноси потпуном увиду у цјелокупни 
развој ученика и правовремено прилагођавање захтјева одређеним 
промјенама. 
  
ПОТРЕБАН 
МАТЕРИЈАЛ: 

Фотокопиран примјерак садржаја досијеа, графофолија 
са садржајем досијеа. Прилог бр. 7 

  
УПУТСТВО  
ЗА ТРЕНЕРА: 

За дјецу са посебним потребама потребно је водити 
досије. Свраха досијеа за дјецу са посебним потребама 
је континуирано праћења напредовања дјетета, лакши 
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прелазак из разредне у предметну наставу, као и лакши 
прелазак из основне у средњу школу. 

 
Досије би требао садржавати сљедеће податке: 
− податке о установи/школи  
− податке о ученику (име и презиме, датум рођења...) 
− подаци о породици (имена родитеља, занимање, социоекономски статус) 
− здравствену анемнезу 
− академски степен/постигнуте вјештине (прије уписа у школу) 
− биљешке у школи (сарадња са родитељима, мишљење редовних ученика, 

мишљење разредника, мишљење предметних наставника, мишљење 
педагога, мишљење дефектолога, логопеда, социјалног радника, 
психолога...) 

− важне напомене (посебно изражене способности, запажена интересовања, 
ваннаставне активности, нарочито изражени проблеми) 

− карактеристичне особине 
 прихватљивост у разреду (дјеца се играју с њим, дјеца га не 
прихватају 

 однос према осталој дјеци  
 стабилност 
 друштвеност 
 самопуздање 
 радне навике 
 лично прилагођавање 

− Мишљење водитеља третмана и извјештај (потребна подршка, додатна 
помоћ, јаке стране, интереси, приједлог за даљње оспособљавање...) 

 
Објашњење за вођење досијеа: 
− у социоекономски статус увести материјално стање, изнадпросјечно, 

просјечно, исподпросјечно, да ли је породица потпуна или не, односи у 
породици (опрезно уносити оно што је интимне природе, али знати што 
више и уносити у досије) 

− у здравственој анемнези увести пренатални, перинатални и постанатални 
развој, заразне болести, пород, физичке и психичке трауме, када је дијете 
проходало, проговорило...) 

− у рубрици постигнути академски степен/ постигнуте свакодневне 
вјештине-уносе се карактеристике предшколског развоја, сензомоторни 
развој, латерарност, просторна и временска организација при упису у 
основну школу 

− сваки стручњак биљежи своја запажања током школовања, јаке стране, 
склоности, интересовања, ниво знања, карактеристичне особине, слабе 
стране... 

 
 

2.1.8. Праћење и оцјењивање ученика и финална 
процјена 

 
Вријеме трајања: 10 минута 
Циљ: Оцјењивање ученика врши се на основу његовог личног напретка 
независно од осталих ученика у одјељењу а у складу са прилагођеним 
програмом рада. 
  
УПУТСТВО  
ЗА ТРЕНЕРА: 

На графофолију пренијети садржај наведен у доњем 
дијелу текста. Битно је нагласити учесницима радионице 
да се оцјењивање ученика са посебним потребама врши 
на основу усвојености садржаја предвиђених 
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прилагођеним програмом као и осталих чинилаца који се 
узимају приликом оцјењивања. Дијете са посебним 
потребом, уколико се врши бројчано оцјењивање, може 
добити оцјењу од 1-5, исто као и дјеца која раде по 
редовном НПП-у.  

 
Праћење, оцјењивање и утврђивање напретка ученика у образовном процесу 
саставни су дио сваког па тако и прилагођеног програма рада. При томе је 
корисно слиједити наведене препоруке: 
− праћење је појединачно и групно, свеобухвато, аналитичко, дослиједно и 

документовано, а односи се на све кораке васпизно-образовног рада: 
обрада новог градива, увјежбавање, понављање и провјеравање 

− провјеравање наученог проводи се : усмено или писмено, индивидуално 
или групно уз прилагођавање захтјева индивидуалним способностима 
ученика 

− начини и облици провјеравања требају дјеловати мотивационо на ученике  
− оцјењивање треба бити описно и бројчано у односу на нивое знања 

унутар појединог наставног предмета (знање присјећања, препознавања, 
репродукције, оперативности и кретивности) 

− финална процјена треба се темељити на континуираном праћењу 
напредовања ученика, а може се исказати у облику извјештаја по 
појединим образовним раздобљима  

− према потреби могуће је извршити измјене и допуне 
 

(Лелиа Киш-Главаш, Реа Фулгоси-Масњак, 2002) 
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’’CREDO’’ ПОДРШКЕ 
 

Не гледај моју тешкоћу као проблем 
схвати да је моја тешкоћа моја особина. 
Не гледај моју тешкоћу као недостатак, 

ти си тај који ме види девијантним и беспомоћним. 
Не покушавај ме поправити 

јер нисам сломљен. 
Подржи ме. Ја могу доприносити заједници 

на свој начин. 
Не доживљавај ме као клијента. 

Ја сам твој суграђанин. 
Посматрај ме као свог сусједа. 

Запамти, нико од нас не може бити самодостатан. 
Не покушавај ме мијењати, немаш право на то. 
Помогни ми научити оно што желим знати. 

Не скривај своју несигурност иза "професионалне" дистанце. 
Буди особа која слуша и не одузимај ми моју борбу покушавајући све 

исправљати. 
Не користи теорије и стратегије на мени. 

Буди са мном. 
Не покушавај ми бити пријатељем, 

ја заслужујем више од тога. 
Упознај ме. 
Поштуј ме 

јер поштивање претпоставља једнакост. 
Не говори, не исправљај и не води. 

Слушај, Подржавај и Прати. 
Не ради на мени. 

Ради заједно са мном. 
 

(А. Дошен, Љ. Игрић 2002.) 
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2.1.9. Евалуација 10 мин 

 
Вријеме трајања: 10 минута 

 
ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТ 
 
Драги наставници, 
Молимо вас да на доље наведена питања искрено одговорите како бисте нам 
помогли да наредне семинаре организујемо у скаладу са ВаШим 
интересовањима и потребама. 
 
Хвала! 
 
1. Данашњом радионицом сам: 

a) Јако задовољан/а 
b) Задовољан/а 
c) Незадовољан/а 

 
2. Најважније информације које сам сазнао/ла- научио/ла: 

a)  
b)  
c)  

 
3. Предавачи су : 

a) Добро припремљени 
b) Слабо припремњени 

 
4. Теме и активности које бих волио/а слушати на сљедећој радионици су: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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2.3. ПРИЛОЗИ 

I Графофолије 
II Материјал за учеснике семинар 
 
 
 
Графофолија бр.1 
 
Специјално образовање 
 

 
 
 

Специјално дијете 
Четвртсти клинови за четвртасте отворе 

Специјални наставници 
Специјалне школе 
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Графофолија бр.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Треба 
"специја-
лног" 

наставника 

 
Треба 
посебно 
окружење 

Разликује 
се од 
остале 
дјеце 

 
Не може  
доћи  

до школе 

 
Треба  
посебна  
помагала 

 
Има 

посебне 
потребе 

Не 
судјелује, 
не може да 

учи 

 
Дијете 

 као  
проблем 
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Графофолија бр.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мијењати дијете како би се оно  
прилагодило систему   Систем остаје непромијењен. Дијете  
Направити четвртасте клинове облим се мора прилагодити или неће успјети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

- Терапија 
- Рехабилитација 



 

 

 

54.

Графофолија бр.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лош 

квалитет 
обуке 

Недостатак 
наставних 
помагала и 
опреме 

 
Родитељи 
нису 

укључени Наставник и
школе без 
подршке 

Много оних 
који 

напуштају 
школу, много
понављача 

 
Неприступа-

чна 
околина 

Ригидне 
методе 
Ригидан 
курикулум 

 
Став 

наставника 

 
Образовни 
систем као 
проблем 
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Графофолија бр. 5. 
 
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Флексибилан систем: 

 Дјеца се разликују 
 Сва дјеца могу учити 
 Различите способности, етничке групе,величине, годиште,
поријекло, пол 

 Промијенити систем како би се дијете прилагодило 
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Графофолија бр.6 
(један од могућих примјера идентификационог листа) 
 
 
_______________________ 
учитељ-наставник 
 
 
________________________ 
ученик-ца 
 
Примијетио/ла сам, односно сазнао/ла сам, да у ____ одјељењу_____ 
разреда горе наведени ученик/ца 1 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

                                                 
1 не може да прати наставни програм, дјеца му се ругају, досадно му је на часу, пребрзо 
савладава градиво, слабо чита за своју доб, има тешкоћа у математици, лоше писмено 
изражавање, лош рукопис, лоша перцепција, неспретност, испадају му ствари, има чудан ход, 
спор је тром, криво сједи, има лош став, шета по учионици за вријеме часа, стално отвара торбу, 
задиркује дјецу, тешко савладава греду, козлић, колут напријед- натраг, неспретан с лоптом, 
брзо-споро говори, лош изговор, муца, погрешно изговара гласове, у диктату испушта -замјењује 
слова, слаба пажња, на часу, одсутан, забораван, слабо памти, упада у ријеч, зноји се, иницира 
тучу, краде, уништава имовину, бјежи од куће, брзо се разбијесни, свађа се, окривљује друге, не 
поштује правила, тужака дјецу, срдит је, злобан, осветољубив је, умокри се у разреду, 
хипоактиван (шути, повучен), претјерана брига да ће се нешто десити, гризе нокте, ноћне море, 
главобоља, селективни мутизам (не прича са наставницима), алкохол, духан, дрога, депресија, 
стрес, злостављено дијете (сексуално, физички, емоционално...) не види добро, не чује, 
сиромаштво, неухрањеност, без родитеља, хронични бронхитис, срчане тешкоће, шећер, 
епилепсија, тјелесни недостааци, оштећење моторике... 
 
______________ 
Стручни тим Седме основне школе, Горњи Рахић, Брчко дистрикт 
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Графофолија бр.7 
(примјер прилагођеног текста за ученике првог разреда са лаком менталном 
ретардацијом) 
 

ЛАВ 
Био једном један страшан лав. 

Кад он крене у лов, сва шума дрхти. 
Једног дана лукава лија примијети 

да страшни лав држи лупу док чита Шумске новине. 
Лија одмах разгласи вијести о лаву који слабо види. 
Од тада су сви становници шуме шетали слободно. 

 
(оргинални текст) 
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ЛАВ 
 

Лав је страшан. 
 

Кренуо је у лов. 
 

Сва шума од њега дрхти. 
 

У шуми га је примијетила лисица. 
 

Лисица је другим животињама рекла да је лав стигао, и да 
он добро не види. 

 
Кад су то животиње сазнале онда су се слободно шетале. 

 
 
 

(прилагођени текст) 
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Доље наведени материјал потребно је фотокопирати учесницима семинара 
 
(један од могућих примјера идентификационог листа) 
 
 
_______________________ 
 учитељ-наставник 
 
 
________________________ 
 ученик-ца 
 
Примијетио/ла сам, односно сазнао/ла сам, да у ____ одјељењу_____ 
разреда горе наведени ученик/ца2 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

                                                 
2 не може да прати наставни програм, дјеца му се ругају, досадно му је на часу, пребрзо 
савладава градиво, слабо чита за своју доб, има тешкоћа у математици, лоше писмено 
изражавање, лош рукопис, лоша перцепција, неспретност, испадају му ствари, има чудан ход, 
спор је тром, криво сједи, има лош став, шета по учионици за вријеме часа, стално отвара торбу, 
задиркује дјецу, тешко савладава греду, козлић, колут напријед- натраг, неспретан с лоптом, 
брзо-споро говори, лош изговор, муца, погрешно изговара гласове, у диктату испушта -замјењује 
слова, слаба пажња, на часу, одсутан, забораван, слабо памти, упада у ријеч, зноји се, иницира 
тучу, краде, уништава имовину, бјежи од куће, брзо се разбјесни, свађа се, окривљује друге, не 
поштује правила, тужака дјецу, срдит је, злобан, осветољубив је, умокри се у разреду, 
хипоактиван (шути, повучен), претјерана брига да ће се нешто десити, гризе нокте, ноћне море, 
главобоља, селективни мутизам (не прича са наставницима), алкохол, духан, дрога, депресија, 
стрес, злостављено дијете (сексуално, физички, емоционално...) не види добро, не чује, 
сиромаштво, неухрањеност, без родитеља, хронични бронхитис, срчане тешкоће, шећер, 
епилепсија, тјелесни недостааци, оштећење моторике... 
 
______________ 
Стручни тим Седме основне школе, Горњи Рахић, Брчко дистрикт 
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Прилагођени програм је: 
− индивидуализовани програм 
− прилагођен способностима (јаким странама) и ограничењима (слабим 

странама) појединог ученика 
− не постоји прилагођени програм зависно о врсти и степшену тешкоћа у 

развоју 
− прилагођени програм представља смањење дубине и ширине наставних 

садржаја 
− пожељно је према учениковим потребама одредити треба ли се програм 

односити на:  
 посебно одређење наставних предмета и садржаја 
 посебно одређење нивоа усвајања појединих наставних садржаја 
 посебно одређење временских димензија за поједине наставне 
садржаје 

 посебно одређење наставних метода, облика и средстава рада 
 
Ко га израђује? 
− Ко у томе може помоћи? 
− учитељ у сарадњи са стручним сарадником(дефектологом, педагогом, 

психологом) 
− израђује се до краја мјесеца августа за сваку школску годину 
− усваја га Наставничко вијеће 
− пожељно је да буде доступан родитељу,старатељу 
 
Како га израдити и пратити? 
− утврдити ниво способности и знања ученика за свако наставно подручје 

(иницијална процјена проводи се за свако наставно подручје сваке 
школске године) 

− одредити годишњи циљ васпитања и образовања 
− одредити краткорочне циљеве васпитања и образовања 
− утврдити посебне ученикове потребе и начин њихова задовољавања 
− утврдити обим до ког ће ученик судјеловати у редовном програму 

(поштујући минимум захтјева) 
− одредити вријеме почетка и трајања индивидуалне помоћи 
− одредити објективне критерије, средста и методе евалуације циљева 

васпитања и образовања 
− навести стручњаке одговорне за израду, остварење, процјену и могуће 

измјене 
− прихватити чињеницу да дио ученика са тешкоћама у развоју може 

напредовати 
(у свим или неким подручјима) као и њихови вршњаци, а само дио до 
одређене границе, али да нема ученика који се не може одгајати и 
образовати у складу са својим способностима. 

 
Показати графофолију са оригиналним и прилагођеним текстом. Прилог бр.7 
 
Прилагођавање у образовном процесу 
 
Односи се на избор одговарајућих одредница: 
− прилагођавања програма  
− на планирање и припремање 
− те адекватан избор средстава у складу са учениковим индивидуалним 

потребама. 
 
Прилагођавање у образовном процесу подразумијева прилагођавање 
редовног програма у складу са индивидуалностима ученика са посебним 
потребама, што најчешће зависи од врсте и степена тешкоће. 
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Ученици успореног когнитивног развоја највише тешкоћа углавном исказују у 
савладавању сљедећих наставних предмета: математика, матерњи језик, 
природа и друштво, историја, хемија, физика, страни језик исл. па је због 
тога најчешће потребно управо из наведених предмета радити прилагођени 
програм. Прилагођавање садржаја не односи се при томе само на 
квантитативно смањивање садржаја, већ и на њихово квалитативно 
прилагођавање, што подразумијева примјерен избор садржаја, њихову 
сиситематизацију и прожимање (Вицић, Левандовски, 1984). 
За ученике са сензорним и моторичким оштећењима (вид, слух и различита 
тјелесна оштећења) јавља се потреба прилагођавања одређених одгојних 
предмета (музичка и ликовна култура, физичко васпитање, техничка 
култура...) 
 
Поступци прилагођавања примјењују се у складу са утвђеним способностима 
и тешкоћама ученика. Улога је учитеља и наставника одабрати примјерене 
поступке и прилагодити образовни садржај ученику који ће допринијети 
разумијевању и лакшем усвајању садржаја, а тиме и стицању пожељних 
нивоа знања. 
 

a) Перцептивно прилагођавање: 
− прилагођавање средстава за предочавање: слике, карте, цртежи, 

поједностављењем, издвајањем битног, изостављањем сувишних 
детаља 

− прилагођавањем текста: увећавањем или појачавањем текста, 
повећањем размака између ријечи, реченица или редова текста 

− разни облици истицања у тексту: подвлачење, маркирање, 
уоквиривање, мијењање боје, папира исл. 

 
b) Спознајно прилагођавање: 

− увођење у поступак: постепено пружање помоћи у рјешавању 
задатака 

− планирање текста: освјешћивање слиједа радњи путем слике, 
питања... 

− сажимање текста: издвајање битног садржаја, смањивање броја 
чињеница 

− семантичко поједностављивање садржаја учења: прерада садржаја 
у складу са спознајним способностима ученика 

− примјена шематских приказа 
  

c) Прилагођавање захтјева: 
 
Закључак: Правилном идентификацијом и израдом прилагођеног програма 
рада омогућавамо сваком ученику да се активно укључи у наставни процес. 
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Вођење досијеа за дјецу са посебним потребама 
 
Вријеме трајања: 30 минута 
 
Досије би требао садржавати сљедеће податке: 
− податке о установи/школи  
− податке о ученику (име и презиме, датум рођења...) 
− подаци о породици (имена родитеља, занимање, социоекономски статус) 
− здравствену анемнезу 
− академски степен/постигнуте вјештине (прије уписа у школу) 
− биљешке у школи (сарадња са родитељима, мишљење редовних ученика, 

мишљење разредника, мишљење предметних наставника, мишљење 
педагога, мишљење дефектолога, логопеда, социјалног радника, 
психолога...) 

− важне напомене (посебно изражене способности, запажена интересовања, 
ваннаставне активности, нарочито изражени проблеми) 

− карактеристичне особине 
 прихватљивост у разреду (дјеца се играју с њим, дјеца га не 
прихватају 

 однос према осталој дјеци  
 стабилност 
 друштвеност 
 самопуздање 
 радне навике 
 лично прилагођавање 

− Мишљење водитеља третмана и извјештај (потребна подршка, додатна 
помоћ, јаке стране, интереси, приједлог за даљње оспособљавање...) 

 
Објашњење за вођење досијеа: 
− у социоекономски статус увести материјално стање, изнадпросјечно, 

просјечно, исподпросјечно, да ли је породица потпуна или не, односи у 
породици (опрезно уносити оно што је интимне природе, али знати што 
више и уносити у досије) 

− у здравственој анемнези увести пренатални, перинатални и постанатални 
развој, заразне болести, пород, физичке и психичке трауме, када је дијете 
проходало, проговорило...) 

− у рубрици постигнути академски степен/ постигнуте свакодневне 
вјештине-уносе се карактеристике предшколског развоја, сензомоторни 
развој, латерарност, просторна и временска организација при упису у 
основну школу 

− сваки стручњак биљежи своја запажања током школовања, јаке стране, 
склоности, интересовања, ниво знања, карактеристичне особине, слабе 
стране... 
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3.1. УВОД: САРАДЊА РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ 

 
"Уколико наставници желе потакнути успјешно 

судјеловање родитеља, потребно је да се 
потруде како би иницирали, активну, личну, 
сталну, флексибилну и добру комуникацију. 

Наставници морају бити увјерени да су родитељи 
интегрални дио образовног програма и да 
од родитеља очекују да партиципирају." 

 
(Холанд) 

 
Требамо бити свјесни чињенице да се дијете школског доба развија у 
интеракцији разноврсних фактора, који су често супротстављени, што омета 
родитеље и школу да усмјеравају развој дјетета у жељеном правцу. Да би се 
дејство негативних фактора на развој дјетета елиминисало, или бар свело на 
разумну мјеру, сарадња родитеља и школе мора бити добро планирана и 
заснована на ефикасној комуникацији. Наравно, у центру свих тих 
интеракција треба бити дијете. 
Партиципирање родитеља у раду школе постаје императив времена, јер се 
лепеза васпитно – образовних задатака школе проширује, а у многим 
областима родитељи могу активно да учествују као стручњаци, инструктори, 
савјетодавци, чланови тима школског менаџмента и органа управљања, 
волонтери и креатори.  
Подржавајући реформу образовања у БиХ, те цијенећи значај и улогу 
родитеља у реформским процесима усвојен је Закон о основном и средњем 
образовању којим су регулисана права и обавезе родитеља у школи. Зато 
родитељи ученика имају право, а школа обавезу помоћи родитељима да се 
боље организују и да оснују Савјет родитеља школе. У складу са Законским 
регулативама, Савјет родитеља и школе доноси Програм рада у којем ће бити 
садржане сљедеће активности: 

a) Популаризација и промовисање интереса школе у заједници ; 
b) Упознавање Школског одбора са значајним активностима Савјета 

родитеља школе; 
c) Мотивисање родитеља за учешће у волонтерском раду у школи; 
d) Учешће родитеља у изради и реализацији разних пројеката који се 

реализују у школи; 
 
Чињеница је да се организовано дјеловање родитеља налази на различитим 
нивоима, зависно од школе до школе и из тих разлога треба у свим школама 
уложити напоре да се дефинишу циљеви, задаци и начини родитељског 
организованог дјеловања. У том смислу велику помоћ имамо од Пројекта ЕУ – 
Реформа општег образовања у БиХ – мрежа школа. 
Дакле, организовану сарадњу, сарадњу школе и родитеља карактерише: 
вођење квалитетне двосмјерне комуникације, учешће у тимском раду, 
заједничко доношење одлука, организовање разноврсних активности у 
школи, те руковођење и рјешавање проблема. 
Увјерени смо да дјеца, родитељи и наставници могу успоставити топле и 
присне односе који треба да буду засновани на љубави и међусобном 
поштовању јер се промјене, које се од школе и у име дјеце с правом очекују, 
могу у само таквој атмосвери спровести. 
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3.2. ИСКУСТВА НАШЕ СКОЛЕ 

 
У нашој школи формирано је Савјет родитеља и школе које дјелује већ дужи 
период. Вијеће чине родитељи и наставници школе који су својим активним 
учешћем увелико допринијели опремању школских објеката, 
осавремењавању наставног процеса, уређењу школског околиша радећи 
преко низа пројеката које су школе аплицирале. Те активности су биле 
усмјерене на промовисање идеја школе у локалној заједници, проналаска 
донатора који би помогли у реализацији тих идеја или личним заједничким 
радом родитеља и наставника. 
Осим ових примјера имамо и примјера волонтирања родитеља у реализацији 
наставног процеса у појединим предметима, часовима одјељенске заједнице 
и ваннаставним активностима. 
Ту су се родитељи појављивали као главни актери наставног процеса 
износећи искуства из своје праксе и користећи своје потенцијале. Помагали 
су приликом извођења излета, школских такмичења, организовања прослава 
у школи. 
Ова пракса се стално развија и подиже на виши ниво, а посебно при 
преласку на деветогодишње школовање и реформи школства. 
 
 

3.3. УПУТСТВА ЗА ВОДИТЕЉЕ: САРАДЊА РОДИТЕЉА И 
ШКОЛЕ 

 
Дужина трајања радионице: 180 минута 
  
Потребни 
материјал:  

чарт-папир, маркери, стикери, селотејп, маказе, 
графофолије, радни листови, оловке, графоскоп, 
пројекционо платно, колаж папир, папир А 4, дрвене 
боје, љепило за папир. 

  
Циљ: a) Да се у нашим школама ствара повољнија клима за 

примјену савремених облика и форми сарадње 
родитеља и школе у циљу унапређења цјелокупног 
васпитно образовног процеса. 

b) Да учесници радионице схвате потребу и важност 
сарадње наставника (школе) и родитеља, те да је 
унаприједе. 

  
Активности:  
Активност I: "Израда породичног грба" (10 минута) 
 − Увод у активности 
  
Активност II: "Партнерство родитеља и школе" (90 минута) 
 − Укључивање родитеља у рад школе – значај 

− Видови укључивања родитеља 
− Партнерство 
− Укључивање родитеља – користи 
− Укључивање родитеља – препреке 
− Акциони план 

  
Пауза (15 минута)  
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Активност III: "Моје породично стабло" (40 минута) 
  
Предавање за родитеље "Помозите своме дјетету расти и учити" (15 минута) 
  
Евалуација (5 минута)  
  
Завршна игра "Вјетар пуше" (5 минута) 
  
Листа ствари које тренер треба унапријед припремити: 
 − Графофолије 

− Умножени радни материјал за 2-у активност 
− Копије породичног стабла – активност 3 
− Радни лист  1,2 и 3 за 3-у активност 
− Радни лист за активност 1 
− Евалуациони лист 

 
 

АКТИВНОСТ I "ИЗРАДА ПОРОДИЧНОГ ГРБА" 
Циљ активности: Да се кроз ликовно обликовање породичног грба, а 
затим кроз разговор о њему створи повољна емоционална клима у групи, 
да се учесници радионице боље упознају. 
  
ПОТРЕБАН 
МАТЕРИЈАЛ: 

Папир А4, дрвене боје, колаж папир, љепило за папир 
маказе, радни лист – грб породице. 

  
САВЈЕТ 
ВОДИТЕЉУ: 

Понуђени модел служи као орјентир, те  учеснике треба 
мотивисати да испоље пуно  креативности и маште. 

  
ТОК 
АКТИВНОСТИ: 

Сваки учесник нацрта црном дрвеном бојом на папиру 
(орјентир – понуђени цртеж) грб и поља означи 
цифрама од 1 до 5. У свако поље наслика симбол који 
значи : 

1. Највећи успјех моје породице; 
2. На шта смо поносни у породици; 
3. Шта је најљепше у мојој породици; 
4. Највећа радост у породици; 
5. Планови моје породице; 

 
Послије урађеног задатка, учесници сједну у круг и свако покаже свој грб и 
објасни једно од поља по властитом избору. 
 
 

АКТИВНОСТ II "ПАРТНЕРСТВО РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ" 
Циљ активности:  
a) Разумјети разноликост улоге родитеља 
b) Утврдити која је корист од укључивања родитеља у школе 
c) Утврдити које су препреке укључивања родитеља 
d) Створити стратегије за превазилажење тих препрека 

 
Укључивање родитеља у рад школе – значај (15 минута) 
 
− Подијелити учеснике у мање групе – покушати да буде подједнак број 

родитеља и наставника у свакој групи. 
− Истаћи циљеве рада ове радионице који треба да буду припремљени на 

графофолији  
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− Подијелити стикере (једна боја за наставнике, друга за родитеље) и 
замолити да напишу у једној реченици, мисли, шта очекују од школе 
(родитељи) и шта очекују од родитеља (наставници) 

− Чарт папир подијелити на два дијела, налијепити њихова очекивања, 
анализирати идеје и очекивања очекујући нека питања која се могу 
јавити: 
 Да ли су очекивања реална, да ли су усмјерена на дјецу или на 
одрасле 

 Сматрате ли да сте у стању испунити та очекивања 
 Да ли сте некада прије рекли та ваша очекивања једни другима 
 Шта је улога родитеља, а шта наставника 

− Препоручити ову активност за прве родитељске састанке 
 
МАТЕРИЈАЛ: Папир А 4, оловке, селотејп, чарт папир, графоскоп – 
графофолија  
ЦИЉЕВИ РАДА (прилог 1) 
 
Видови укључивања родитеља (25 минута) 
 
− Познато нам је да је много начина на који се родитељи могу укључити у 

рад школе свога дјетета, можемо рећи да се укључивање родитеља може 
посматрати у склопу шест категорија. 

− Показати графофолију "Видови укључивања родитеља" (прилог 2) 
 Подијелити радне листове (прилог 3) и свака група би требала да 
наведе што више примјера укључивања родитеља за сваку категорију. 

 Групе презентују свој рад (с мјеста или да се налијепи на припремљен 
чарт папир) 

 Допунити са неколико идеја са радног материјала (прилог 4,5) 
 
Резиме: 
− Важно је да се укључивање родитеља одвија на сваком нивоу 
− Важно је да већина родитеља буде укључена 
− Осмишљавањем активности за бројне могућности укључивања родитеља, 

могу се укључити чак и они родитељи чије је вријеме ограничено и они 
који се боре са тешким условима рада 

 
МАТЕРИЈАЛ: Графофолија "Видови укључивања родитеља" (прилог 2), радни 
лист за сваку групу (прилог 3), оловке, графопскоп, чарт папир. 
 
 
Партнерсво (10 минута) 
 
Када се родитељи укључе у рад школе свога дјетета, формирају ново 
партнерство са наставницима администраторима и другим родитељима. За 
родитеље је то нови начин рада са школама, а и за многе наставнике.  
Да би било успјешно ово партнерство мора да се гради на одређеним 
односима и поступцима.  
Овом активношћу требали бисмо да видимо шта је то успјешно партнерство. 
 
− Показати графофолију "Елементи партнерства "(прилог 6) 
− Продискутовати сваки од елемената, указујући на кључне тачке: 

 Разговарали смо о факторима који доприносе успјешном партнерству. 
Ти су фактори присутни и важни у свим активностима, било да се ради 
о припремању ручка, или активности која се односи на посао 
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 Свако од Вас је у животу стекао искуство успјешног партнерства и 
стога знате шта је потребно да се партнерство успостави и 
функционише. То ће Вам искуство добро послужити када се укључите 
у рад школе свога дјејета. 

 
МАТЕРИЈАЛ: Графофолија "Елементи партнерства" (прилог 6), графоскоп 
 
Укључивање родитеља – користи (15 минута) 
 
На почетку смо видјели на који начин се родитељи могу укљичити у рад 
школе свога дјетета. Опредјељеност за укључивање у било коју активност, 
тако и у рад школе, има смисла само ако вјерујемо да имамо користи од те 
укључености; ми као родитељи, наша дјеца, те наставници и школа. 
 
Рад у групама: 
На основу предочених примјера укључивања родитеља молим Вас да у 
групама урадите неколико примјера везаних за следећа питања: 
− КАКО УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У РАД ШКОЛА КОРИСТИ УЧЕНИЦИМА 
− КАКО УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У РАД ШКОЛА КОРИСТИ РОДИТЕЉИМА И 

ЗАЈЕДНИЦИ 
− КАКО УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У РАД ШКОЛА КОРИСТИ НАСТАВНИЦИМА 

И ШКОЛИ 
 
Продискутовати рад група и упитати: 
− Шта мислите, на основу Ваших одговора, да ли је укључивање родитеља 

значајно за ваше дијете, за вас као за родитеље и за школу 
− Указати на то да су уочили бројне специфичне предности које доноси 

укључивање родитеља у рад школа њихове дјеце 
 
МАТЕРИЈАЛ: Радни лист за сваку групу, (прилог 7) чарт папир, оловке, водич 
за водитеље 
 
 
Укључивање родитеља – препреке (15 минута) 
 
У претходној активности говорили смо о користима укључивања родитеља у 
рад школе и видјели смо колико то користи свим актерима. Али ако је то тако 
лијепо, зашто је то тако тешко. 
 
− Показати графофолију (Опште препреке, прилог 8)  
− Подијелити радне листове (прилог 9) 
− Продискутовати ћете по групама о свим препрекама на које можете да 

наиђете при укључивању у рад школе свога дјетета. Послије одаберите 
ону за коју сматрате да ју је најтеже превазићи и покушајте да нађете 
начин њеног превазилажења, односно стратегију за њено рјешавање. 
 Презентовање група. 

 
Резиме: 
Као што смо у претходној активности видјели много је користи од укључења 
родитеља у рад школе, али, такође, постоје и многе препреке – тешко је као 
родитељ бити укључен у рад школе. Али исто смо се сагласили да је оно 
корисно за нашу дјецу. 
 
МАТЕРИЈАЛ: Графофолија (прилог 8),Радни лист за сваку групу (прилог 9), 
оловке 
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Акциони план (10 минута) 
 
Видјели смо које су користи од укључивања родитеља у рад школе, које су 
препреке и разрадили неке стратегије за превазилажење тих препрека. 
  
Сада бисмо на основу тих информација требали да осмислимо акциони план 
за наше веће укључивање у рад школе наше дјеце. 
 
Опет би у групама укратко одрадили ову активност. Послије би неке групе, по 
жељи продискутовале свој акциони план 
 
МАТЕРИЈАЛ: Радни лист за све групе, (прилог 10) 
 
РЕЗИМЕ: 
− истражили смо данас многе идеје о укључивању родитеља  
− партнерство се гради на повјерењу, уважавању, комуникацији 
− много је начина на који се родитељи могу укључити у рад школа 
− мада су користи од укључивања родитеља бројне, то је захтијеван посао. 

уз опредјељеност можемо постићи успјех 
 
Пауза 
 

АКТИВНОСТ III "Моје породично стабло" 
 
Уводне 
напомене: 

Многа знања ученици могу стећи проучавајући властито 
родбинско стабло. Том приликом могу да сазнају: 
a) О традицији у властитом породичном стаблу 
b) О религијским и културним обичајима 

 
Циљ активности: Да родитељи овом активношћу дознају у којој мјери 
породично стабло има утицаја на развој њихове дјеце, те на родитељским 
састанцима проводити ову активност. 
  
ПОТРЕБАН 
МАТЕРИЈАЛ: 

Копија породичног стабла, радни лист 1, 2, 3, оловке, 
чарт папир 

  
САВЈЕТ 
ВОДИТЕЉУ: 

Водитељ радионице искористиће породично стабло за 
продубљивање и проширивање познанстава међу 
родитељима и њиховом дјецом. Родитељи размјенују 
међусобна искуства, а она позитивна примјењују у 
васпитању своје дјеце.  

  
ТОК АКТИВНОСТИ: 
Корак 1. − Водитељ дијели учеснике у радне групе, а потом им 

дијели радне листове са оријентационим питањима. 
− Учесници раде на радним материјалима  
− Анализа првог корака: Анализа ће се обавити 

пленарно, а учесници стоје у кругу. Питања: 
 Које емоције су доминирале 
 Дилеме на које сте наилазили 
 Како видите своје породично стабло 

Доказивање родбинских веза изводити опрезно (савјет 
водитељу). 

  
Корак 2. Упутство: 

− Активности се преносе на ситуацију сопствене дјеце. 
Питања водитеља: 
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 Како доживљавате личност свога дјетета 
 Има ли ваше дијете довољно слободе, контаката и 
личних пријатеља 

 Како видите будућност свога дјетета 
 

Анализа другог корака: 
− Родитељи у међусобној интеракцији изналазе 

разноврсне аспекте кориштења породичног стабла у 
циљу упознавања неких особина свога дјетета. 

  
ЗАКЉУЧАК: У овом дијелу разговара се о утисцима, осјећањима, да 

ли има питања за неку другу прилику и слично. 
Захваљајући се учесницима на уложеном труду, рећи 
сљедећу народну изреку: 

"КО СЕБИ НЕ МОЖЕ ОБЈАСНИТИ ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ, 
НЕ МОЖЕ, УИСТИНУ, ЗНАТИ КУДА ИДЕ!" 

 
 
Предавање за родитеље "Помозите своме дјетету расти и учити" (у прилогу) 
 
Циљ предавања: Проширивање знања и могућности дјеловање родитеља на 
правилан развој личности свога дјетета и да се родитељи подсјете на 
вриједности које треба трајно његовати. 
 
 
Евалуација 
 
Циљ евалуације: Добијање повратне информације од стране учесника 
радионице у циљу даљег осавремењавања овог важног сегмента рада школе. 
 
Водитељ подијели учесницима припремљене евалуационе листове које они 
након попуњавања враћају назад. 
 
Материјал: Евалуациони лист, прилог број 11 
 
 
Завршна игра "Вјетар пуше" 
 
Циљ: Да се учесници сесије растану у разиграном расположењу. 
 
У кругу има једна столица мање од броја играча. Играч без столице је ВЈЕТАР 
КОЈИ ПУШЕ. Он стоји у кругу и говори, нпр. "ВЈЕТАР ПУШЕ, ВЈЕТАР ПУШЕ ЗА 
СВЕ ОНЕ КОЈИ ИМАЈУ ТРАПЕРИЦЕ". 
Сви који носе траперице морају устати и пронаћи нову столицу, али не своју 
или сусједну. Онај који остане без столице остаје ВЈЕТАР КОЈИ ПУШЕ и игра 
се наставља.... 
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3.4. ПРИЛОЗИ 

 
ЦИЉЕВИ: (прилог 1) - графофолија 
 
− РАЗУМЈЕТИ РАЗНОЛИКОСТ УЛОГЕ РОДИТЕЉА 
− УТВРДИТИ КОЈА ЈЕ КОРИСТ ОД УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА У ШКОЛЕ 
− УТВРДТИТИ КОЈЕ СУ ПРЕПРЕКЕ УКЉУЧИВАЊУ РОДИТЕЉА 
− СТВОРИТИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ТИХ ПРЕПРЕКА 
 
 
ВИДОВИ УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА (прилог 2) - графофолија 
 
− Родитељи као васпитачи (родитељство) 
− Родитељи као учитељи (рад код куће) 
− Родитељи као партнери и саговорници у размјени информација 

(комуникација) 
− Родитељи као волонтери (рад у школи) 
− Родитељи као особе које доносе одлуке (доношење одлука) 
− Родитељи као заступници и чланови заједнице (сарадња са заједницом) 
 
 
Прилог 3 – радни лист 
 
Родитељи као учитељи Родитељи као партнери и 

саговорници у 
размјени информација 

Родитељи као особе које доносе 
одлуке 

Родитељи као заступници и чланови 
заједнице 

Родитељи као волонтери Родитељи као васпитачи 
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40 НАЧИНА ДА УКЉУЧИТЕ РОДИТЕЉЕ (прилог 4, за наставнике) 
 

1. Прикупите податке о ученицима - која му је омиљена игра, књига,које 
су му посебне  склоност и способности; на који начин учи; у чему му је 
потребна помоћ,...  

2. Развијајте партнерство са породицама на основама повјерења и 
поштовања, пружите и прихватите њихову помоћ, знање, таленте, 
идеје и сугестије. 

3. Сазнајте њихова очекивања и помозите им да поставе реалне циљеве 
за своје дијете. 

4. Омогућите родитељима да се сусретну са вама и подијеле значајне 
новости, потешкоће, бриге, али и лијепе тренутке и вијести о 
породици или напредовању дјетета. 

5. Организујте састанке и радионице на којима ће се родитељи 
међусобно упознати. 

6. Укључите родитеље у одабир, планирање и реализацију тема за 
састанке и радионице. 

7. Упознајте родитеље са правима у школи и учионици и сазнајте и 
обичаје у породици. 

8. Створите климу у којој родитељи постављају питања и изражавају 
своју забринутост или дају идеје  

9. На различите начине обавјештавајте родитеље о дешавањима у школи 
и учионици. Користите писма, путујућу свеску, огласну таблу и слично. 

10. Омогућите родитељима, да према заједничком договору, присуствују 
раду у учионици. 

11. Укључите родитеље у планирање и реализацију активности, 
представљање занимања, хобија, талената, читања или причања 
прича,представљање породице кроз фотографије и слично. 

12. Редовно обавјештавјте родитеље (писмо уз тему) о теми која ће се 
радити у наредном периоду и дајте им практичне приједлоге о томе 
како могу допринијети или помоћи дјетету да прошири своје знање и 
занимање за тему. 

13. Сазнајте нешто о обичајима, празницима и значајним датумима за 
сваку породицу. 

14. Укључите родитеље у различите акције које доприносе томе да 
школско окружење буде сигурније, хуманије и квалитетније за сву 
дјецу. 

15. Заједно са родитељима израђујте и прикупљајте материјале потребне 
за рад у учионици (папир, отпадни материјал,бојице,љепило али и 
друга помагала). 

16. Омогућите да родитељи упознају пријатеље своје дјеце и њихове 
родитеље. 

17. Заједно са радитељима формирајте и обогаћујте школску, али и 
библиотеку у учионици као и ресурс центар за посуђивање различитог 
дидактичког и другог материјала за рад и игру намјењену дјеци, али и 
родитељима. 

18. Укључите родитеље у акције и програме подршке породицама и дјеци 
тежег матријалног стања, ромској и другој дјеци у заједници, 
прикупљајући школске књиге, прибор,одјећу и обућу. 

19. Организујте са родитељима заједничке акције, изложбе,посјете, излете 
и слично. 

20. У заједници заступајте и борите се за интересе породица,све дјеце и 
школе. 

21. Подучите родитеље и објасните им значај моделовања образовања и 
улагања заједничких напора наставника и школе на подизању свијести 
код дјеце, других родитеља и заједнице. 
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22. Покрените или помозите реализацији часописа или билтена за 
родитеље у којима би се нашле различите информације, али и идеје о 
томе како помоћи дјеци код куће. 

23. Помозите родитељима да осмисле различите облике узајамне помоћи 
код одвођења и довођења дјеце,напредовања у школи,реализацији 
школских пројеката и слично. 

24. Са ученицима разговарајте о значајним догађајима код 
куће,постављајте питања и покажите поштовање и интересовање за 
живот породице 

25. Охрабрите и подучавајте дјецу (а томе подучите и родитеље) да уложе 
максимум труда у свој рад и учење али дајте само задаћу коју дјеца 
могу урадити сама. 

26. Подучавајте (кроз радионице,интерактивно,кроз различите 
чланке,путујући торбачић и сл.) родитеље вјештинама родитељства и 
начинима да помогну дјеци код куће кроз свакодневне активности. 

27. Дајте информације и охрабрите родитеље да поведу дијете у 
позориште, представу,музеј или посјету важним споменицима или 
мјестима, учлане се у библиотеку, оду на излет у природу и моделују 
ентузијазам за читање,учење и спознавање новог у свим ситуацијама. 

28. Моделујте и подучавајте вјештине комуникације,постављање питања и 
сл. како би подигли квалитет дијалога међу родитељима и дјецом. 

29. Редовно кући шаљите ученички портфолио,те инструирајте родитеље о 
томе како да га прегледају, разговарају са дјецом,примјете добре 
стране и напредак дјетета, покажу интерес и постављају питања о 
појединим активностима и радовима. 

30. Тражите редовну повратну инфирмацију везану за 
портфолио,импресије,задовољства, али и забринутости и очекивања 
родитеља. 

31. Повремено припремајте упитнике, анкете или питања у свесци за 
родитеље, који ће вам помоћи да боље планирате или реализујете 
различите активности. 

32. Тражите и уважавајте идеје, сугестије, примједбе и мишљења 
родитеља о начинима унапређења рада школа и позовите их да се 
укључе у реализацију планираног.. 

33. Сазнајте које вријеме је најпогодније за родитеље како би разговарали 
или како би се прикључили активностима у учионици и школи и 
настојте се томе прилагодити. 

34. Укључите родитеље у пружање помоћи новопридошлим родитељима да 
се укључе, осјећају прихваћено и добродошло. 

35. Заједно са дјецом и родитељима организујте различите акције на 
нивоу школе и заједнице - тако их учимо животу и значају помагања 
једни другима. 

36. Немојте коментарисати (посебно негативно) другу дјецу, родитеље, 
наставнике или пред дјететом показивати предрасуде и стереотипе. 

37. Укључите родитеље у евалуацију рада школе и наставника и 
уважавајте њихово мишљење. 

38. Формирајте одборе или вијећа родитеља. 
39. Упознајте родитеље са релевантним законодавним регулативама, 

правилницима школе, планом и програмом и другим важним актима. 
40. Организијте демократске изборе за представнике родитеља у 

Школском одбору и другим органима. 
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40 НАЧИНА ДА СЕ РОДИТЕЉИ УКЉУЧЕ У РАД ШКОЛЕ (прилог 5, за родитеље) 
 

1. Подјелите са нама ваше познавање дјетета – која му је омиљена игра, 
књига, које су му посебне склоности и способности,на који начин учи,у 
чему му је потребна помоћ,... 

2. Будите нам партнери, пружите нам помоћ, ваше знање, таленте, идеје 
и сугестије. 

3. Реците нам ваша очекивања и помозите нам да заједнички постављамо 
циљеве за ваше дијете. 

4. Закажите састанак када желите да са нама подијелите значајне 
новости, потешкоће, али и лијепе тренутке и вијести о породици или 
напредовању дјетета. 

5. Присуствујте заједничким састанцима у школи и радионицама, те 
разговарајте са осталим родитељима. 

6. Предложите теме за родитељске састанке и радионице и помозите нам 
да их реализујемо. 

7. Упознајте се са правилима у школи и учионици и подржите ова 
правила код куће. 

8. Постављајте питања и изразите своју забринутост или идеје 
слободно,отворено и искрено. 

9. Пратите дешавања у школи и учионици, читајте писма, радове и 
поруке на огласној табли. 

10. Посјетите учионицу након договора са наставником и посматрајте 
11. Укључите се у поједине активности, покажите нам и подијелите са 

нама своје занимање, хобије, таленте, прочитајте нам или испричајте 
причу, покажите фотографије своје породице, помозите нам да боље 
читамо,пишемо,... 

12. Прочитајте писмо за родитеље везано за тему и укључите се заједно са 
дјететом у њену реализацију. 

13. Подијелите са нама обичаје, празнике и значајне датуме у вашој 
породици. 

14. Радите заједно са наставницима и особљем школе како би школско 
окружење учинили сигурнијим, хуманијим и квалитетнијим за сву 
дјецу. 

15. Помозите наставницима и ученицима да направе или дођу до 
разноликог материјала за рад (папира, отпадног материјала, бојица, 
љепила, али и других помагала). 

16. Упознајте се са другим родитељима и пријатељима своје дјеце и 
размјените искуства. 

17. Помозите нам да формирамо и обогатимо школску библиотеку, али и 
библиотеку у учионици, као и ресурс центар за посуђивање 
различитог дидактичког и другог материјала за рад и игру намјењену 
дјеци, али и родитељима. 

18. Колико сте у могућности подржите програме подршке родитељима и 
дјеци лошег материјалног стања, ромској и другој дјеци у заједници 
прикупљајући школске књиге, прибор,одјећу и обућу. 

19. Организујте са другим родитељима заједничке акције, изложбе, излете 
и слично. 

20. У заједници заступајте и борите се за интерес породица, све дјеце и 
школе. 

21. Моделујте значај образовања и подржите напоре наставника и школе 
код дјеце и других родитеља и заједнице. 

22. Покрените или помозите реализацији часописа или билтена за 
родитеље у којима би се нашле различите информације али и идеје о 
томе како помоћи дјеци код куће. 
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23. Договорите са другим родитељима узајамну помоћ код одвођења и 
довођења дјеце, напредовања у школи, реализацији школских 
пројеката и слично. 

24. Свакодневно са ученицима разговарајте о томе шта су радили у школи, 
постављајте питања и покажите интересовање за тему коју обрађују, 
дајући примјере из свакодневног живота. 

25. Охрабите и подстичите дјецу да уложе максимум труда у свој рад, 
учење, али немојте радити задаћу и друге задатке умјесто њих. 

26. Успоставите устаљену дневну рутину и мјесто за рад своме дјетету. 
27. Поведите дијете у позориште, на приредбе, у музеј или посјету важним 

споменицима и мјестима, учланите се у библиотеку, идите на излет у 
природу и моделујте ентузијазам за читање, учење и спознавање 
новог у свим ситуацијама. 

28. Заједно са дјецом гледајте одабране ТВ емисије и о томе разговарајте. 
29. Сами, али и заједно са дјететом редовно прегледајте ученички 

портфолио, примјетите добре стране и напредак дјетета, покажите 
интерес и постављајте питања о појединим активностима и радовима. 

30. Пошаљите повратну информацију наставницима везану за портфолио, 
напишите своје импресије, задовољства, али и забринутости и 
очекивања. 

31. Испуните и на вријеме пошаљите одговоре на различите упитнике, 
анкете или питања у свесци за родитеље која ће помоћи наставницима 
да боље планирају или реализују различите активности. 

32. Охрабрите наставнике и школу у напорима, дајте идеје за побољшање, 
али се укључите и позовите друге да се укључе у реализацију 
планираног. 

33. Обавјестите наставнике о томе које вријеме је најпогодније за вас како 
би разговарали или како би се прикључили активностима у учионици и 
школи. 

34. Помозите новопридошлим родитељима да се укључе,осјећају 
прихвћено и добродошло. 

35. Охрабрујте учешће вашег дјетета у различитим активностима школе- 
тако их учимо животу и значају помагања једни другима. 

36. Избјегавајте коментарисати (посебно негативно) другу дјецу, 
родитеље, наставнике, или пред дјететом показивати предрасуде и 
стереотипе. 

37. Учествујте у евалуацији рада школе и наставника. 
38. Учествујте у раду школског одбора или савјета родитеља. 
39. Упознајте се или тражите да вас упознају са релевантним 

законодавним регулативама, правилницима школе, планом и 
програмом. 

40. Учествујте у изборима (и борите се за то право) за представнике 
родитеља у управном одбору школе и другим органима гдје имају 
представници родитеља. 

 
 
ЕЛЕМЕНТИ ПАРТНЕРСТВА (прилог 6) - графофолија 
 
− Узајамно поштовање вјештина и знања 
− Искрена и јасна комуникација 
− Разумијевање и емпатија 
− Усаглашеност у погледу циљева 
− Заједничко планирање и одлучивање 
− Отворена и двосмјерна размјена информација 
− Приступачност и одговорност 
− Заједничка евалуација напретка 
− Одсуство етикетирања и окривљивања 
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УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА - КОРИСТИ (прилог 7) - радни лист 
 

Користи за 
ученике 

Користи за родитеље и 
заједницу 

Користи за наставнике и 
школу 

   

 
Уз вјежбу – Користи од укључивања родитеља - само за водитеље: 
 

Користи за 
ученике 

Користи за родитеље и 
заједницу 

Користи за наставнике и 
школу 

− постижу боље оцјене 
− науче боље читати 
− потпуније раде 

задаћу 
− редовније похађају 

школу 
− испољавају 

позитивније ставове 
и понашање 

− у већем проценту 
завршавају средњу 
школу 

− прихватају савјете 
школе како да 
помогну дјеци 

− више сазнају о 
образовним  
програмима  

− сазнају како школа 
функционише 

− са више повјерења 
користе начине како 
да помогну дјеци 

− етикета наставника 
се побољшава 

− родитељи више 
цијене наставнике 

− наставници више 
цијене родитеља 

− родитељи помажу у 
рјешавању проблема 
школе 

 

 
 
Опште препреке. (прилог 8) - графофолија 
 
− Недостатак времена 
− Родитељи не знају како би доприносили 
− Тешко материјално стање родитеља 
− Родитељи на разумију како се одвија рад у школи 
− Нема ко да се брине за дјецу 
− Осјећај да нису добродошли у школи 
− Отпор према школи – негативно лично искуство 
− Родитељи су пренатрпани проблемима 
− Ниска стопа писмености, образовања родитеља 
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УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА – ПРЕПРЕКЕ (прилог 9) – радни лист 
 

Препреке Стратегије 
  

 
 
 
МОЈ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА (прилог 10) радни 
лист 
  
Мој план за успостављање и јачање укључивања родитеља у школу мог 
дјетета и заједнице 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
ШТА ЋУ УЧИНИТИ... 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
КАДА ЋУ ТО УЧИНИТИ... 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
КОГА ЋУ УКЉУЧИТИ... 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
ШТА ЋЕ МИ БИТИ ПОТРЕБНО ДА ТО УРАДИМ... 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
ЗНАЋУ ДА ТО ФУНКЦИОНИШЕ КАДА... 
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Радни лист 1 – активност III 
   
Напомена: Питања су оријентација вашем размишљању, те да побуде ваше 
мотивационе и емоционалне потенцијале. 
 

1. Који су чланови из твог породичног стабла утицали на твој досадашњи 
живот?  
___________________________________________________________ 

 
2. Ко је имао утицаја на развој твоје личности?  

___________________________________________________________ 
 

3. Са ким одржавате најчешће контакте?  
___________________________________________________________ 

 
4. Са којим члановима, вашег породичног стабла, било живим или 

мртвим, када би то било могуће,  бисте жељели контактирати, ви, ваша 
породица и ваша дјеца?  
___________________________________________________________ 

 
 
Радни лист 2 – активност III 
 

1. Наведи људе из ваше лозе који се за овај проблем живо интересују 
___________________________________________________________ 

2. Наведи мушкарце који су се приженили!  
___________________________________________________________ 

 
3. Да ли је неко у вашој лози умро прије навршене 20-е године  

___________________________________________________________ 
 

4. Да ли су се у вашој лози рађале двојке, тројке...  
___________________________________________________________ 

5. Гдје су вам коријени?  
___________________________________________________________ 

 
6. Да ли су почеле међусобне удаје и женидбе (ако јесу, да ли је то рано)  

___________________________________________________________ 
  
 
Радни лист 3 – активност III 
 

1. Која је грана у вашем стаблу била доминантна, препознатљива?  
___________________________________________________________ 

 
2. Обиљежите на породичном стаблу вољене особе  

___________________________________________________________ 
 

Нека имена ћете смјестити у коријен, нека у стабло и гране, затим лишће и 
круну. О томе, дакле, сами одлучујете! 
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ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТ (прилог 11) 
 
Поштовани учесници, 
 
Жељели смо да кроз данашњу активност представимо што више садржаја и 
облика савремене сарадње родитеља и школе. Ваше мишљење, позитивно 
или негативно, ће нам помоћи да у будућем раду избјегнемо слабости, а оно 
што сматрате да је добро настојаћемо још више обогатити новим садржајима. 
 
У очекивању да ће Ваши одговори бити искрени и добронамјерни, срдачно 
Вам се захваљујемо на сарадњи! 
 
 

1. Данашњу активност сматрам корисном и промијенит ћу досадашњу 
праксу сарадње са родитељима, односно са школом: 

 а) ДА   б) НИСАМ СИГУРАН    ц) НЕ 
 

2. Садржаји данашње активности су добро одабрани и конципирани: 
 а) ДА   б) НИСАМ СИГУРАН    ц) НЕ 
 

3. Садржаји су обрађени модерним облицима и методама рада: 
 а) ДА   б) НЕ 
 

4. Када би имао–ла задатак да оцијеним досадашњу активност на 
тростепеној скали, одлучио-ла би се: 

 
 /______________________/______________________/   
 Успјешно   0    Неуспјешно 
 

5. За сљедећу сесију предлажем сљедеће теме: 
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 

 
6. Изразите општи утисак у неколико реченица. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Прилог уз Активност I 
Оријентациони модел за израду породичног грба 
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Прилог уз Активност III 
Моје родбинско стабло 
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3.5. ПРЕДАВАЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

 
ПОМОЗИТЕ СВОМ ДЈЕТЕТУ РАСТИ И УЧИТИ 
 
 
УВОД: 
На правилан, брз и квалитетан развој дјетета утиче доста фактора, а веома је 
важна улога родитеља како у предшколском тако и у школском узрасту. 
Правилно постављање родитеља у праћењу,васпитању и образовању дјетета 
је значајно за његову будућност. При дјеловању на дијете од стране 
родитеља и наставника требало би развијати: 
 
− Комуникацију − Самопоштовање − Породичне односе 
− Успјешност − Одговорност − Позитиване ставове 
− Вриједности − Пријатељство −  
 
1. КОМУНИКАЦИЈА је кључ успјешног родитељства. Она захтијева 

константне напоре,  али резултати су вриједни тога. Разговор прожет 
љубављу успоставља боље односе између вас и вашег дјетета и помаже 
развој дјетета у одговорнију самосталну особу. Нека дијете осјети, да је 
оно што вам говори важно за вас. Покажите заинтересованост и слушајте 
без прекидања. Поштујте дјечије мишљење и осјећања. 

  
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ: 
 СЛУШАЈТЕ. Гледајте дијете у очи када говори. Посветите му пуну 
пажњу. 

 РАЗМИШЉАЈТЕ. Поновите дјечије ријечи како бисте били сигурни да 
разумијете. То показује дјетету да га заиста слушате и оно ће бити 
охрабрено и даваће  детаљна објашњења.  

 ИЗНЕСИТЕ СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ. Не критикујте и не дијелите лекције, 
али изнесите своје мисли и осјећања о датој теми. 

 ДИСКУТУЈТЕ И РАСПРАВЉАЈТЕ. Разговарајте о датој теми и ако 
проблем постоји, радите заједно на његовом рјешењу.Разговарајте о 
могућим алтернативама и помозите дјетету у доношењу одлука. 

  
2. САМОПОШТИВАЊЕ, КЉУЧ УСПЈЕХА  

Самопоштивање је одраз и израз властите вриједности. Особе са високим 
самопоштивањем су поносне на своје успјехе, и спремне преузети 
одговорност, толерентни су према фрустрацијама и одушевљени новим 
изазовима. Дјеца која имају добро мишљење о себи постижу успјехе у 
школи и ван ње.Можете помоћи свом дјетету да развије здраво 
самопоштивање пружајући му подршку, слушајући га и дијелећи вријеме 
заједно. 

 
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ: 
 Слушајте мишљења и идеје свога дјетета. 
 Будите обазриви према дјечијим осјећањима. 
 Када доносите одлуку везану за породицу, прихватите мишљење 
дјетета. 

 Подржите своје дијете у настојањима да учи нове ствари. 
 Препознајте доприносе дјетета у породици и искажите захвалност кад 
вам дијете помаже. 
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3. РОДИТЕЉИ + НАСТАВНИЦИ = УСПЈЕХ 
Када родитењи и наставници раде заједно дијете има боље шансе за 
учење. Родитељи дају пуни допринос образовању дјетета уколико су 
активни чланови удружења родитеља,волонтирају у школи, посјећују 
родитеске састанке и прате активности дјетета,ученика и школе. 

 
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ (како помоћи дјетету при учењу код куће): 
 Утврдите одређено вријеме и мјесто за рад. 
 Уочите проблеме и контактирајте наставника уколико дијете не 
разумије задатак 

 Похвалите дијете за сваки постигнути успјех. 
 Ваше дијете треба да ради самостално,али са родитељском подршком. 
 Охрабрујте га и погледајте урађено. 

 
4. ПОРОДИЦА ЈЕ ЗНАЧАЈНА  

Дјелотворно родитељство тражи времена, пажње, стрпљења и снаге, а 
понајвише љубави. Породица има велик утицај на дјечије емоционално 
здравље и развој. 
Сваки члан породице је особа за себе која треба разумијевање и 
поштивање. 

 
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ: 
Ово је листа бесплатних или јефтиних ствари које могу зближити 
породицу: 
 Читајте заједно, гледајте ТВ и слушајте музику. 
 Вјежбајте. Шетајте,трчите,возите бицикл … 
 Заједно уредите врт, оперите ауто или забављајте се радећи неки 
други посао. 

 Посјетите музеј, зоолошки врт, утакмицу, приредбу … 
 Играјте "Човјече не љути се".шах и друге игрице. 
 Заједно скухајте нешто посебно. 
 Идите заједно на излет. 

 
5. ОДГОВОРНОСТ И САМОДИСЦИПЛИНА  

Дјеца требају бити задужена за неки посао код куће који не превазилези 
њихове снаге и способности. Договорите се до када посао треба бити 
урађен и настојте да дијете схвати важност лимита. Похвалите дијете за 
успјешно урађен посао. То помаже развоју здравог самопоштивања. Када 
дјеца разумију и прихватају ограничења, они уче стварати и своје 
властите лимите. То је зачетак самодисциплине. Како дијете расте 
повећавајте и његове одговорности. 

 
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ (како учити дијете осјећају одговорности): 
 Дајте добар примјер,понашајте се према својој дјеци као према 
пријетељима. 

 Похвалите дијете за успјех и добро понашање. 
 Охрабрујте самосталност дјетета. 
 Будите сигурни да дјеца разумију правила и посљедице за лоше 
понашање. 

 Избјегавајте критике и зановијетања.Подучавајте исправно понашање. 
 Помозите дјетету развити самоконтролу. 

 
6. ПОЗИТИВАН СТАВ ЗНАЧИ МНОГО 

Свако дијете има много могућности, а родитељи су кључни елемент који 
помаже дјетету развити своје потенцијале. Дијете које има добро 
мишљење о себи, које има могућност слободног изражавања, које учи да 
је у реду правити грешке, је дијете које је на почетку успјешног развоја. 
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Можемо повећати шансе своје дјеце помажући им развити позитиван став 
- "Ја то могу урадити ". Можемо обогатити њихово знање и искуство 
читајући заједно, истражујући природу,посјећујући изложбе, па чак 
одлазећи и у куповину. Можемо усадити позитиван став о школи и животу, 
а позитиван став је први корак ка успјеху. 

  
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ: 
 Брините се о дјечијем здрављу, правилној исхрани, одмору, вјежбању 
и одијевању. 

 Развијајте самопоуздање дјетета говорећи му да је посебна и 
јединствена особа. 

 Не упоређујте ваше дијете са другом дјецом, цијените и његујте 
способности вашег дјетета. 

 
7. ВРИЈЕДНОСТИ ЧИНЕ СМИСАО ЖИВОТА 

Одговорност за подучавање основних вриједности је подијељења између 
куће, школе, вјерске и друштвене заједнице. Када родитељи савјесно 
испуњавају своје одговорности, породица стимулише ефективан развој 
вриједносног система. То подразумјева развој карактера, посебности и 
дјелотворних животних вјештина. 

 
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ : 
 Поштујте вриједност и дигнитет сваке особе. 
 Развијте честитост и повјерење. 
 Пронађите лични анти-стресни механизам. 
 Учите дијете да поштује културне и религијске разлике, јер су оне 
богатство овога свијета. 

 Учите из промашаја и неуспјеха и нађите снаге за нове покушаје. 
 Поштујте важност свакога посла. 

 
8. ПРИЈАТЕЉСТВО МОЖЕ ОБОГАТИТИ ЖИВОТ 

Помозите свом дјетету схватити важност пријатељства. Разговарајте са            
дјететом како да постане и остане пријатељ. Пружите му могућност 
квалитетног 
дружења са вршњацима. Ваше властито понашање може бити модел 
доброг пријатеља. 
 
САВЈЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ: 
 Користите моћ позитивног примјера. 
 Дајте дјетету много љубави. 
 Додијелите дјеци одговорне породичне улоге. 
 Изразите бригу и за друге, изван породице. 
 Научите дијете да поштује осјећаје других људи. 
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4.1. УВОД: МОДЕРАН И ДЕМОКРАТСКИ ШКОЛСКИ 
МЕНАЏМЕНТ 

 
Приручник за модеран и демократски школски менаџмент настао је као 
резултат рада радне групе у пројекту ЕУ: Мрежа школа-реформа општег 
образовања у БиХ.  
Циљ је да се колективи у школама упознају са појмом менаџмента, стварању 
тима и прикаже једна радионица.  
Приручник не садржи много теоретисања, произашао је из позитивних 
искустава које су тренери примјенили у едукацији наставника и родитеља у 
школама које су у Мрежи школа.  
Искуства која су описана у приручнику могу послужити новим едукаторима 
који ће вршити едукацију у својим срединама.3 
Суочени смо с великим и брзим промјенама у данашњем свијету. Свједоци 
смо темељних промјена у приступу и филозофији пословања менаџмента 
поимања капитала и уопште вриједности и оног што за школу ствара нове 
вриједности. Не тако давно појам менаџмента се везао за новац, материјална 
средства, подручје рачуноводства и финансија. Данас, подручје менаџмента 
има друго значење - то су људи, њихова знања, креативни и развојни 
потенцијали.  
Добро менаџерство није само прикупљање средстава, то је тимски рад свих 
актера умрежених у један заједнички циљ. То је континуиран рад на 
промјени свијести о школи-квалитетној школи. Ништа не може побољшати 
квалитет живота неке заједнице као квалитетна школа. Квалитетну школу 
чини: 

1. Подучавање и учење (припремање, дидактичко обликовање, 
унапређење подршке, потребно вијеме за учење код куће, социјалне 
компетенције, васпитни стил, мотивација учења и понашање 
наставника, дисциплина, захтјеви за учење, повратне информације 
итд).  

2. Животни свијет (индивидуално, субјективно осјећање, разредна клима, 
школска клима, суочавање с проблемима, школа као радно мјесто, 
богат школски живот) 

3. Школско партнерство и вањске везе (добри односи, родитељ-школа-
ученик, укључивање ученика и родитеља у доношење одлука, 
комуникација са школским властима и отварање школе ка вани).  

4. Руковођење школом (организација и администрација, стил 
руковођења, подјела задатака, доношење одлука, савјетничка 
компетенција, додатни извор помоћи) 

5. Професионалност и развој особља (заједничко савладавање задатака, 
идентификација са школом, професионална сарадња, тимски рад, 
педагошки развојни рад, систематски развој и осигурање квалитета, 
властита еваулација, даљње усавршавање, спремност на иновације, 
компетенције наставника, социо-педагошке савјетничке компетенције 
у школи).  

 
Дефиниције и појашњење основних појмова 
 
За потребе овог тренинга користили смо сљедеће појмове: 
− менаџмент 
− модеран 
− демократски 

                                                 
3 Прилог: Ревидиран план модерног и демократског менаџмента реформиране школе - табела  
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Менаџмент - менаџер (енг. mаnager) - 1: пословођа, управитељ, директор. 2: 
организатор приредби, наступа; предузетник, предузимач. Менаџмент је 
пословање, управљање, директоровање, организовање, предузимање, али се 
начешће поистовјећује са појмом управљање. Менаџмент школе је 
дисциплина управљања школом. Да би се довело до остваривања 
дефинисаних циљева школе као скупом људи, активности и процеса мора се 
управљати или менаџерисати. Свакој школи је потребна управа или 
менаџерски тим са континуитетом у остваривању његових циљева. Од рада 
менаџерског тима зависи испуњење циљева осталих интересних група. 
Циљеви интересних група представљају оријентире за менаџерски тим. 
Циљеви су основа интеракције - циљеви актива наставника, циљеви Савјета 
ученика, циљеви Савјета родитеља... 
 
Модерно, трансформацијско водство и менаџмент одређује троугао трију 
темељних међуповезаних оријентација и опсесија: ученик, људи (учитељ, 
родитељ...) и сталне иновације и промјене.  
 
Слика 1.1. показује да људи (учитељ, родитељ...), не случајно, чине 
основицу троугла јер одређују могућност и квалитет реализације других 
оријентација. Укратко, они су пут ка задовољним ученицима, а једнако тако 
тежња сталним иновацијама и промјенама. Како истичу неки аутори, 
"ученици нису на првом мјесту; први су запослени", односно "да бисте 
задовољили ученика, задовољите наставника, родитеља, ...". Та мишљења не 
воде напредку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
СЛИКА1.1. Темељне одреднице модерног водства 
  
Школе, упозорава се често, знају камо желе ићи (тј. своје циљеве), али им је 
мање јасно ко и шта их може тамо довести (омогућити остварења циљева). Не 
смије се никада заборавити да су одговори на "ко" ученици, наставници, 
остали упослени, родитељи, заједница.... , док "шта" чине њихово 
прихватање и оданост менаџерској и организацијској визији. То је најважнији 
пут за успјех школе.  
Успјешна и неуспјешна школа и менаџмент битно се разликују управо по свом 
односу према људима и пракси управљања људских потенцијала.  
 
Демократски менаџмент у школи се заснива на сарадњи, консултацијама, 
приједлозима чланова организације или појединих радних тимова. 
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Руководилац даје глобалне приједлоге и инцијативе, те оставља могућност 
осталим члановима тимова да се максимално укључе у: 
− анализу проблема  
− развијање креативних и иновативних рјешења 
− давање алтернативних приједлога 
− приједлоге начина, метода за извршавање задатака 
− децентрализовати одлуке. 
 
 

4.2. ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ШКОЛАМА 

 
Отпор за промјене у школи, није резултат неактивности свих запослених, већ 
непознавање онога што желимо иновирати или унаприједити.  
У нашим школама, прије годину дана, било је доста отпора у формирању 
Савјета ученика, Савјета родитеља и Вијећа ученика, наставника и родитеља. 
У почетку је било тешко кренути у реализацију законских обавеза. Да би 
проблем ријешили извршили смо додатну едукацију са одређеним 
наставницима који су изразили жељу да раде. То је довело до позитивних 
промјена у пракси, па у школама данас имамо формиране Савјете ученика, 
Савјете родитеља, представнике заједнице или Вијеће родитеља, ученика и 
наставника.  
Сва ова тијела, дјелујући тимски као менаџери, урадили су Статуте, 
Правилнике о раду и Програме рада као дугорочну оријентацију.  
Открили смо да постоје предности у раду ових тијела, јер су ученици, 
родитељи и наставници пријатној атмосфери дали низ корисних иницијатива 
и учествовали у њиховој реализацији.  
Наше је мишљење да се у кратком времену доста постигло и ово искуство ће 
нам помоћи да унаприједимо овај сегмент, како би боравак и рад у школи био 
љепши и бољи.  
 
Желимо још напоменути будућим едукаторима шта би у припреми сесије 
требало урадити како би едукација била успјешна: 
− Извршити анализу стварних потреба школе 
− Припремити колектив 
− Радити у групи са највише 25 учесника 
− Имати правила рада за сесију 
− Едукацију не изводити после наставе ради премора учесника 
− Одабир учесника треба да буде репрезентативан, тј. они који хоће да 

напредују и друге да поуче 
− Добро припремити материјал који ће се дати учесницима едукације. 
 
 



 

 

 

92.

4.3. ПЛАН ТРЕНИНГА/ОБУКЕ 

 
Циљ:  
− Основни појам менаџмента 
− Стварање тима 
 
План реализовања тренинга 
1. Поздравна ријеч-регистрација учесника – представљање тренера 
2. Листа примања-давања 
3. Уводна игра "АТОМ” 
4. Упитник за сопствену процјену – тимске улоге 
5. Појам менаџмента 
6. Вјештина самоанализе и сарадње "Оаза" 
7. ПАУЗА 
8. Игра опуштања "Мјех" 
9. Формирање тима - презентовање рјешења - слушање, разговор, 

комуникација – сарадња  
Које особине треба да посједује члан тима? 

10. Особине чланова тима 
11. ПАУЗА 
12. Елементи менаџмента 
13. Дискусија 
14. Листа остварених очекивања 
15. Завршна игра "ДРАГА, ДА ЛИ МЕ ВОЛИШ?" 
16. Евалуација 
 
Листа потребног материјала: 
− графофолије 
− флипцхартове 
− радни листови  
− графоскоп 
− касетофон 
− оловке, фломастери 
− самољепљиви папири у боји 
− штрик, штипаљке, маказе, селотејп 
− радни материјал за сваког учесника 
− едукациони материјал за сваког учесника 
 
Реализација 
Радионица траје три сата (180 минута).  
 
− Поздрављање учесника  
− Одређивање циљева 
− Преглед програма рада - Радни материјал 1 
− Објашњење начина рада – Радни материјал 2 
− Очекивања 
− Договор о основним правилима рада  
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Тематски дјелови радионице: 
 
Тема број 1 – Тимске улоге4 упитник за сопствену процјену 
 

Активност 1-а: Испунити упитник како бисте се упознали са својом 
улогом у тиму (може их бити неколико) 

  
Активност 1-б: Побољшати улоге које учесницима највише леже, да их 

разјасне, како би на најбољи начин допринијели 
тимском раду 

  
Активност 1-ц: Постану свјесни да не вриједи "играти улоге" које им 

нису блиске. 
 
Тема број 2 – Појам менаџмента 
 

Активност 2-а: Мини предавање о појму менаџмента.5 
Активност 2-б: Класификација менаџмента према хијерархији. 

 
Тема број 3 - Стварање тима 
 

Активност 3-а: Радионица "Оаза"6 
  
Активност 3-б: Које особине треба да посједује члан тима?7 

 
Тема број 4 - Прелазност 
 

Активност 4-а: Игрица "Мјех".8 
 
Тема број 5 - Елементи менаџмента 
 

Активност 5-а: Мини предавање о елементима менаџмента9 
  
Активност 5-б: Процјена потреба школе у погледу менаџмента 
  
Активност 5-ц: Дискусија о практичној примјени 

 
Тема број 6 - Завршна игра 
 

Активност 6-а: "Драга, да ли ме волиш?" 
 
− Резиме  
− Евалуација 
 
На крају радионице свим учесницима подијелити радни материјал.10 
 
 

                                                 
4 Радни материјал 3 - Тимске улоге 
5 Радни материјал 4 - 11 фолија 
6 Радни материјал 5 - "Оаза" 
7 Радни материјал 6 - фолија (особине чланова тима) 
8 Радни материјал 7 - Игра опуштања "Мјех" 
9 Радни материјал 8 - 3 фолије (развој стратешког плана) 
10 Прилог: Радни материјал 
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4.4. ПРИЛОЗИ 

Радни материјал 1 
 
ПЛАН РЕАЛИЗОВАЊА ТРЕНИНГА 
(Едукација наставника/наставница) 
Основна школа "Н. Н." 
 
Вријеме (мин) Тема Реализатори 

5 Поздравна ријеч 
Регистрација учесника 
Представљање тренера 

10 Листа примања - давања 
5 Уводна игра "Атом" 
20 Упитник за сопствену процјену - тимске улоге 
20 Појам менаџмента 
20 Радионица "Оаза" 

 

15                                Пауза 
5 Игра опуштања "Мјех" 
40 Формирање тима 

Презентација рјешења 
Слушање, разговор, комуникација - сарадња 
Које особине треба да посједује члан тима? 

5 Особине чланова тима 

 

15                                 Пауза 
10 Елементи менаџмента 
10 Дискусија 

 

 
 
Радни материјал 2 
АТОМ 
 
Слободно се крећите по цијелом простору, на начин који вам одговара -
лагано или брзо, скакући или лијено шетајући. Ако викнем "АТОМ" 
зауставићете се, а ако викнем "АТОМ 3" зауставићете се и ухватити за руке 
са две најближе особе до себе и тако направити тројку - то је атом 3. Ако 
викнем "АТОМ 5" направићете групу од 5 чланова, итд, зависно од броја који 
изговорим послије ријечи АТОМ.  
Пожељно је да водитељ мијења игру тако што изговори АТОМ плус неки број, 
па затим даје инструкцију да учесници наставе шетњу, и то се понавља 
неколико пута, да би задњи број био онај који чини жељени број чланова 
малих група. Игра је занимљивија ако се изводи уз музику, тада водитељ 
неочекивано зауставља траку и узвикује шифру за формирање групе. Када се 
музика настави, иде шетња, са престанком музике брзо се праве групе.  
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Радни материјал 3 
Тема број 1-активност 1а, б, ц 
 
Тимске улоге 
 
Упитник за сопствену процјену 
Овај упитник ће ти помоћи да: 
− се упознаш са својом улогом у тиму (може их бити неколико) 
− побољшаш улоге које ти највише леже, да их разјасниш, како би на 

најбољи начин допринио/ла тимском раду 
− постанеш свјестан/свјесна да не вриједи "играти улоге" које ти нису 

блиске. Боље је улагати у себе, побољшати своју улогу у тиму и одабрати 
тим људи са којима ћеш се у заједничком раду допуњавати.  

 
Упитник 
За сваки од седам дијелова овог упитника на располагању ти стоји 10 бодова. 
Распореди их на сваку од реченица, али тако да највећи број бодова 
додијелиш реченици која најтачније описује твоје понашање у групи. 
Уколико само једна реченица најтачније одсликава твоју улогу у групи, 
можеш за њу оставити свих 10 бодова.  
 
1. дио 
 
Мислим да могу допринијети групном раду зато што... 
А  У стању сам да брзо уочим нове могућности и знам 

како да их искористим на најбољи могући начин 
 

Б Добро сарађујем са различитим типовима особа  
Ц Посједујем природну способност да ми идеје падају 

на памет 
 

Д Знам како да извучем најбоље од осталих чланова 
групе (оно што раде најбоље како би се постигли 
групни циљеви и испунили задаци) 

 

Е Моја основна вјештина је то што знам како да се брзо 
и ефикасно заврши посао 

 

Ф У стању сам да прихватим сопствену "непопуларност" 
на неко вријеме уколико ће то довести до жељених 
резултата 

 

Г Углавном сам у стању да разликујем "реално" од 
"могућег" у смислу постизања успјеха  

 

Х Обично без икаквих предрасуда предлажем 
алтернативна рјешења 

 

 Укупно бодова 10 
 
 
2. дио 
 
Уколико у групном раду имам одређених проблема/неуспјеха, то је зато што... 
А  Не могу да се смирим док све није доведено "под 

конац" и док ствари нису под контролом  
 

Б Понекад придајем превише пажње идејама које се 
неће реализовати 

 

Ц Углавном превише причам када група ради на новим 
идејама 

 

Д Моја хладна спољашност ми отежава да се 
придружим својим колегама ентузијастима  

 

Е Понекад остављам утисак особе која врши превелики  
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притисак и поставља се ауторитативно уколико нешто 
заиста мора бити урађено 

Ф Тешко ме је постављати на "прву линију" јер се 
осјећам одговорним/одговорном за групну атмосферу 

 

Г Дешава ми се да мислим о ономе што тек треба да 
кажем, па тако "изгубим нит" и не знам шта се 
дешава 

 

Х Моје колеге мисле да беспотребно обраћам превише 
пажње на детаље и могућности да се догоди нешто 
неплански 

 

 Укупно бодова 10 
 
 
3. дио 
 
Када радим са осталима на припрени пројекта... 
А  Трудим се да их убиједим, не вршећи притисак на 

њих  
 

Б Моја "будност" спречава грешке  
Ц Спреман/спремна сам да подстакнем на дјеловање 

уколико ми се учини да се на састанку губи вријеме, 
како се не би изгубио из вида основни смисао 
састанка 

 

Д Обично сам врло оргиналан/оргинална  
Е Покушавам да усмјерим групу на добре идеје  
Ф Позивам се на најновије вијести, открића и резултате 

истраживања, која се тичу одређене теме о којој се 
разговара 

 

Г Убијеђен/а сам да мој суд помаже у доношењу 
исправних одлука 

 

Х Прави сам стручњак у организовању најбитнијих 
етапа рада 

 

 Укупно бодова 10 
 
 
4. дио 
 
Када радим са осталима на припрени пројекта... 
А  Заиста сам заинтересован/а да боље упознам своје 

колеге 
 

Б Не плашим се могућности да се не сложим са већином  
Ц Обично сам у стању да пронађем аргументе против 

погрешних становишта 
 

Д Посебно сам талентован/а за примјењивање идеја  
Е Пажљиво посматрам и умијем да изненадим остале 

нечим неочекиваним 
 

Ф Савршен/а сам у свему што радим  
Г Спреман/спремна сам да успоставим и користим 

контакте ван групе 
 

Х Знам како да донесем праве одлуке, чак ако је 
присутно више различитих аспеката и аргумената 

 

 Укупно бодова 10 
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5. дио 
 
Волим да радим у групи зато што.... 
А  Волим да анализирам ситуације и разматрам 

различите могућности 
 

Б Заинтересован/а сам за проналажење практичног 
рјешења за неки проблем.  

 

Ц Волим да знам да сам од користи у међусобним 
односима током рада.  

 

Д Волим да утичем на доношење одлука.   
Е Волим да имам везе са људима који имају нешто да 

понуде.  
 

Ф Способан/способна сам да помирим различите 
ставове људи који су важни за рад 

 

Г Сву своју пажњу посвећујем извршењу задатака.   
Х Проналазим оне области које стимулишу моју машту.   
 Укупно бодова 10 
 
 
6. дио 
 
Уколико неочекивано добијем задатак који треба да се обави за кратко 
вријеме и са људима који немају позитиван став.... 
А  Радије сједим у углу и размишљам о томе како да 

изађем из ћорсокака.  
 

Б Спреман/спремна сам да радим са особом која има 
најпозитивнији могући став.  

 

Ц Покушавам да поједноставим задатак, утврђујући ко 
шта може да уради.  

 

Д Мој природни дар за "хитне ствари" ми омогућава да 
ствари приведем крају.  

 

Е Успијевам да сачувам хладнокрвност и размишљам 
рационално 

 

Ф Способан/способна сам да помирим различите 
ставове људи који су важни за рад 

 

Г Сву своју пажњу посвећујем извршењу задатака.   
Х Проналазим оне области које стимулишу моју машту.   
 Укупно бодова 10 
 
 
7. дио 
 
Имам проблема у раду у групи јер.... 
А  Имам обичај да изразим своје неслагање са онима 

који, по мом мишљењу, коче напредовање.  
 

Б Превише сам аналитичан/аналитична и недовољно 
користим своју интуицију, што некима може да смета.  

 

Ц Моја жеља да се ствари добро одвијају може бити 
контрапродуктивна.  

 

Д Брзо ми постане досадно и очекујем да ме остали 
стимулишу и мотивишу.  

 

Е Имам тешкоћа када ми циљ није потпуно јасан.   
Ф Понекад ми је тешко да прецизно објасним своје 

аргумнте.  
 

Г Понекад од других захтјевам оно што ни сам/а нисам 
у стању да урадим.  
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Х Уколико примјетим супротстављање, оклијевам у 
изношењу свог става.  

 

 Укупно бодова 10 
 
 
Унеси број бодова у табелу 
 
Дио А Б Ц Д Е Ф Г Х 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
 
 
РЈЕШЕЊА 
Упиши своје резултате из претходне табеле у ову. Сабери број поена у свакој 
колони како би сазнао/сазнала колико имаш поена за сваку појединачну 
групу.  
 
ДИО СО РВ ОА ОИ ОК С ЧТ П 
1.  Г Д Ф Ц А Х Б Е 
2.  А Б Е Г Ц Д Ф Х 
3.  Х А Ц Д Ф Г Е Б 
4.  Д Х Б Е Г Ц А Ф 
5.  Б Ф Д Х Е А Ц Г 
6.  Ф Ц Г А Х Е Б Д 
7.  Е Г А Ф Д Б Х Ц 
укупно         
 
− СО-сналажљиви организатор 
− РВ-рођени вођа 
− ОА-особа од акције 
− ОИ-особа са идејама 
− ОК-особа за контакте 
− С-судија 
− ЧТ-човјек тима 
− П-перфекциониста 
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ОБЈАШЊЕЊЕ 
Најбољи (највећи) резултат у колини представља твоју најчешћу 
конструктивну групну улогу. Сљедећи резултат указује на улогу коју 
прихваташ, али ти мање одговара из различтих разлога. Два најслабија 
резултата су улоге које треба да развијаш и које су ти, вјероватно, најслабије 
тачке.  
 

Резултати 
Улоге 

Ниско Просјечно Високо Веома високо 
СО 0-6 7-11 12-16 17-23 
РВ 0-6 7-10 11-13 14-23 
ОА 0-8 9-13 14-17 18-36 
ОИ 0-4 5-8 9-12 13-29 
ОК 0-6 7-9 10-11 12-21 
С 0-5 6-9 10-12 13-19 
ЧТ 0-8 9-12 13-16 17-25 
П 0-3 4-6 7-9 10-17 
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Ко нам је потребан у групи 
 

УЛОГА ТИПИЧНЕ 
ОСОБИНЕ 

ПОЗИТИВНЕ 
ОСОБИНЕ 

МОГУЋЕ 
СЛАБОСТИ 

СНАЛАЖЉИВИ 
ОРГАНИЗАТОР 

Конзервативан, 
одговоран, 
практичан 

Организационе 
способности "на 

земљи је" 
самоконтрола 

Нефлексибилан, 
сумња у нове 

идеје и промјене. 

РОЂЕНИ ВОЂА Смирен, поуздан, 
дисциплинован 

Способан да 
процјени 
потенцијал 
других, 

орјентисан ка 
циљу. 

Просјечан на 
пољу 

интелектуалних 
и креативних 
способности. 

ОСОБА ОД АКЦИЈЕ Радознао, воли 
изазове, 
динамичан 

Жеља и 
способност да се 

савлада 
инерција, 

самозадовољан 

Провокативан, 
иритантан, 
непријатан 

ОСОБА СА 
ИДЕЈАМА 

Индивидуалац, 
озбиљан, 

неконвекционалан 

Геније, 
маштовит, 

интелигентан, 
пун знања 

Изгубљен у 
фантазијама, 
губи из вида 
детаље 

ОСОБА ЗА 
КОНТАКТЕ 

Екстровертан, 
ентузијаста, 

комуникативан, 
све га занима 

Способан за 
комуникацију и 
примјену новина, 
прихвата изазове 

Лако се 
одушевљава, али 

брзо губи 
интересовање 

СУДИЈА Трезвен, нимало 
емотиван, пажљив 

Способан да 
сагледа 
ситуацију, 

дискретан, није 
сентименталан 

Нема способност 
да инспирише и 
мотивише друге 

око себе 

ЧОВЈЕК ТИМА Усмјерен на 
социјални аспект 
рада, осјетљив 
лакомислен 

Способан да себе 
стави у положај 
другога, ствара 
дух групе 

Неодлучан у 
одлучујућем 
тренутку 

ПЕРФЕКЦИОНИСТА Прецизан, 
придржава се 
договора, 
савјестан 

Способан да 
води ка циљу 

Обраћа сувише 
пажње на мање 
битне детаље 
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Радни материјал 4  
Тема број 2 - Активност 2-а 
 
Графофолија 1 
 
Модеран и демократски менаџмент у школи 
 
МЕНАЏЕР (енг. manager) 

1. пословођа, управитељ, директор 
2. организатор приредби, наступа 
3. предузетник, предузимач 

 
 
Графофолија 2 
 
МЕНАЏМЕНТ – УПРАВЉАЊЕ 
 
МЕНАЏМЕНТ ЈЕ ДИСЦИПЛИНА УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ 
 
ЦИЉ менаџмента у школи је остваривање квалитетне школе, а то се постиже 
остваривањем циљева главних интересних група у школи (ученици, 
наставници, родитељи, управа) 
 
 
Графофолија 3 
 
МЕНАЏЕРИ СУ ЛИЦА КОЈА СУ ОДГОВОРНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА 
 
УКОЛИКО СЕ ТИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ УЗ МИНИМУМ НАПОРА ИЛИ ТРОШКОВА 
ШКОЛА ЋЕ ФУНКЦИОНИСАТИ НОРМАЛНО 
 
УКОЛИКО ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ "ПРАВЕ" ЦИЉЕВЕ, ОНА ФУНКЦИОНИШЕ 
ЕФИКАСНО 
 
 
Графофолија 4 
 
ПРЕМА П. DRUCKER-u 
ЕФИКАСНО:  
− "РАДИТИ НА ПРАВИ НАЧИН" 

 КАКО ДА СЕ СТВАРИ ОБАВЕ НА ПРАВИ НАЧИН? 
 
ЕФЕКТИВНО: 
− "РАДИТИ ПРАВЕ СТВАРИ" 

 КАКО ПРОНАЋИ ПРАВЕ СТВАРИ? 
 
ЕФЕКТИВНОСТ СЕ ВЕЗУЈЕ ЗА СПОСОБНОСТ ИЗБОРА ПРАВИХ ЦИЉЕВА 
− ЕФЕКТИВНОСТ ЈЕ КЉУЧ ЗА УСПЈЕХ ШКОЛЕ 
− ШТА ЈЕ ТО "ПРАВИ ЦИЉ"? 

 ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА ТРЖИШТА 
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Графофолија 5 
 
ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ 
  
КАРАКТЕРИШЕ СЕ : 
− ОРГАНИЗОВАЊЕМ 
− СТРУКТУРОМ 
− ПРОЦЕДУРАМА 
 
 
МОДЕРАН МЕНАЏМЕНТ 
 
КАРАКТЕРИШЕ СЕ: 
− УПРАВЉАЊЕМ 
− ИНФОРМИСАЊЕМ 
− ДЕЛЕГИРАЊЕМ 
 
 
Графофолија 6 
 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ШКОЛЕ (ОДЈЕЉЕЊА У ЊОЈ) 
ПОВЛАЧИ НАДЛЕЖНОСТ МЕНАЏЕРА) 
 
НАДЛЕЖНОСТ СЕ МОЖЕ ДЕЛЕГИРАТИ 
 
ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА НИЖИ НИВО ЈЕ ОСНОВА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ 
 
ПРОМЈЕНЕ →ПОЗИТИВНЕ→ 
НЕГАТИВНЕ→ОТПОР→ 
УПРАВЉАТИ ОТПОРОМ→ 
МОТИВИСАТИ 
 
 
Графофолија 7 
 
ЈЕДНА ОД НАЈБОЉИХ ДЕФИНИЦИЈА МЕНАЏМЕНТА ЈЕ ДЕФИНИЦИЈА ФОЛЛЕТА 
У СМИСЛУ "УМИЈЕЋЕ ДА СЕ ОДРЕЂЕНА ЗАМИСАО ОСТВАРИ ПРЕКО ДРУГИХ" 
 
ИЗ ОВЕ ДЕФИНИЦИЈЕ ПРОИЗИЛАЗИ НЕКОЛИКО ПРАВИЛА: 
− остваривање циљева без учешћа у активностима(наставник изводи 

наставу и остварује циљеве, а не учествује у активностима директно-
методе усмјерене на ученика) 

− мобилисање људи и средстава 
− обезбјеђење информација 
 
 
Графофолија 8 
 
ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ МЕНАЏМЕНТА: 
− планирање 
− организовање 
− вођење 
− контрола 
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Графофолија 9 
 
КЛАСИФИКАЦИЈА МЕНАЏМЕНТА ПРЕМА ХИЈЕРАРХИЈИ 
 
 

 
 
 
 

 
 
МЕНАЏЕРИ ПРВЕ ЛИНИЈЕ 

МЕНАЏЕРИ 
СРЕДЊЕГ 
НИВОА 

МЕНАЏЕРСКИ 
ВРХ 
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Графофолија 10 
ПОДЈЕЛА МЕНАЏМЕНТА ПРЕМА ШИРИНИ ОДГОВОРНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕНЕРАЛНИ 
МЕНАЏЕР 

ФУНКЦИОНАЛНИ 
МЕНАЏЕР 

МАРКЕТИНГ 
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 

ФИНАНСИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 
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Графофолија 11 
 
ШТА ТРЕБА ДА КАРАКТЕРИШЕ ШКОЛСКИ МЕНАЏМЕНТ: 
− Расподјела одговорности међу актерима у школи 
− Укључивање ученика и родитеља у доношење одлука и њихова 

имплементација 
− Демократске контроле и траспарентност 
− Програмирање рада школе и планирање њеног рада 
− Организовање активности на реализацији Програма рада школе 
− Обављање евалуаторске и истраживачке функције 
− Педагошко-инструктивна функција 
− Повезаност и комуникација школе са окружењем  
 
Радни материјал 5 
Тема број 3 - Активност 3-а 
 
Начин примјене 
 
Циљ: Поучити учеснике/це да без међусобног уважавања нема сарадње.  
Вјештине:  Самоанализа и сарадња.  
Учеснике подијелити у групе, а затим им прочитати причу „Оаза“. Рећи 
учесницима да се ставе у улогу племенског вијећа од којих се очекује да 
предложе заједничка могућа рјешења. Имају 20 минута за рад. Након 
излагања понуђених рјешења племенског вијећа, награђујемо их пљеском. 
Идеје се не вреднују. Упутити судионике да одреде једну особу унутар групе 
која ће преузети потребне улоге. Нпр. ко ће биљежити одговоре на великом 
листу папира? Ко ће пазити на вријеме? Ко ће обавијестити остале учеснике о 
резултатима разговора у малој групи? Ако је ријеч о малој групи од 7 или 8 
учесника, која треба радити више од пола сата, било би пожељно одредити 
фацилитатора/ицу.  
Извјештавање из малих група -  имати на уму следећа правила рада у групи и 
ван ње:  

1. Предвидјети вријеме за извјештавање након сваког круга разговора у 
групама;  

2. Извјештавање да буде кратко - најдуже 5 минута;  
3. Замолити извјестиоце да се усредоточе само на резултате и начин рада 

и да помену имена свих учесника у групи; 
4. Након сваког извјештаја питати особе из групе имају ли шта додати 

или дати свој коментар;  
5. Представници група имају право постављати питања, а остали чланови 

се не укључују у том дијелу;  
6. По завршетку извјештавања, повести расправу о извјештајима и 

резимирати кључне тачке.  
 
ОАЗА 
 
Једном давно, у малој оази на средини пустиње живјело је племе по имену 
СУР.  
Живјели су далеко од буке, сукоба и ратова, сретни и задовољни. Оаза је 
пружала довољно сигурности, хране, воде и сунца. Сури се нису хранили 
месом па су се дивље животиње већ сасвим припитомиле. Становници оазе су 
били марљиви, обрађивали земљу, скупљали плодове, пјевали своје племске 
пјесме и плесали уз бубњеве. Женили су се, рађали дјецу, смијали се и 
уопште живјели сретно, сретно, мирно и заштићено. Племенско вијеће 
бринуло се о здрављу, поучавало младе хуманом понашању, ненасиљу и 
бризи за дјецу, старе и немоћне. Покрај оазе, на путу кроз пустињу, ријетко 
је кад прошао путник намјерник.  
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Сусретљиви и добронамјерни Сури допуштали су му да се у оази одмори, 
даривали воће, воду и хљеб да може наставити пут. Живот у оази текао је 
мирно као ријека данима, годинама, стољећима. Али, једнога дана у оазу 
дође група необичних људи у камионима, комбијима и с неким чудним 
машинама и алатима. Становнике оазе нису ни погледали, журно су нешто 
мјерили, викали, забадали цијеви у земљу, а након неколико дана без ријечи 
отишли. Један дјечак, који им се неопажено приближио док су мјерили, чуо је 
о чему су разговарали. Отрчао је кући и рекао родитељима. И како то обично 
бива, вијест се ширила од уста до уста и зачас је цијела оаза сазнала.  
НАШЛИ СУ НАФТУ У ОАЗИ.  
Становници оазе се силно забринуше. Што ће се догодити с њима и њиховом 
оазом? 
Хоће ли се чудни људи поново вратити? Требало је нешто учинити, али шта? 
Велике наде полагали су у своје племенско вијеће. 
 
Графофолија - Активност 3-б 
 
ОСОБИНЕ ЧЛАНОВА ТИМА: 
− активно слушање 
− комуникација 
− сарадња 
− одговорност 
− толеранција 
− флексибилност 
− отвореност 
− самокритичност 
− објективност 
− хуманост 
− визионарство  
− емпатија 
 
Радни материјал 6 
Тема број 4 - прелазност 
Активност 4-а 
 
ИГРА ОПУШТАЊА - МЈЕХ 
Учесници устану и у висини замисле дрво на којем се налазе еури, фунте или 
долари. Удахну дубоко ваздух, подигну руке, протегну се и покушају убрати 
што више новца. Затим, спуштају руке и нагло уз опуштање испуштају зрак 
уз узвик "УХ". Замишљени новац стављају у џепове. То понове најмање три 
пута.  
Поред тога, циљ је да се учесници опусте и почну размишљати о рационалној 
расподјели средстава.  
 
 
Радни материјал 7 
Тема број 5 
Графофолија - Активност 5-а 
РАЗВОЈ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 
 
Ово је 
ситуација 
 
 
АНАЛИЗА→ 

...значи ово је 
оно што 
желимо да 
радимо 
ЦИЉЕВИ→ 

ово је начин на 
који ћемо то 
урадити 
 
ПЛАН 
АКТИВНОСТИ→ 

...и ово је наш 
времески распоред 
(план) 
 
ВРЕМЕНСКИ 
РАСПОРЕД 
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Графофолија - Активност 5-б 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управљање 
буџетом и 
прикупљање 
средстава 

Комуникације 
и свјесност о 

свим 
заинтересован
им странама 

Промјена 
менаџмента и
решавање 
конфликта 

Праћење, 
евалуација и 
развој; 
ефикасно 

вођење података
(ИТ систем и 

ЕМИС) 

Развој људских 
ресурса; 

професионални 
развој 

укључујући 
обуку 

менаџмента. 
Планирање рада 

Тимски рад, 
удруживање 

и 
делегирање 

Школски 
одбор,Вијеће 
ученика, 
родитеља и 
наставника 

Заједничка и 
цјеловита 

визија школе

Стратешко и 
акционо 
планирање 

Модерни и 
демократски 
школски 
менаџмент 
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Графофолија - Активност 5-ц 
 
ЗНАЧАЈНИ ЕЛЕМЕНТИ МЕНАЏМЕНТА У ШКОЛИ: 
− МЕНАЏМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
− МЕНАЏМЕНТ ПЕРСОНАЛА (УПОСЛЕНИХ) 
− МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 
 
МЕНАЏМЕНТ МОДЕРНЕ ШКОЛСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 
− ЗАСНИВА СЕ НА ТИМОВИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАДУЖЕЊА (ПОДЈЕЛА РАДА ПО 

СТРУЧНОСТИ, РАЗНИ ПРОЈЕКТИ) 
− ПРАВИЛА РАДА СУ ОДРЕЂЕНА-ПРИМЈЕНА ЗАКОНСКИХ АКАТА 
− ИНГЕРЕНЦИЈЕ, ОВЛАШТЕЊА, НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАТИ 
 
ШКОЛА КАО ЖИВО БИЋЕ: 
− ИМА СВОЈ РАЗВОЈ КАО ОРГАНИЗАЦИЈА 
− ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД 
− ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НА ДАТЕ ОКОЛНОСТИ (УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ) 
− ИНОВАЦИОНИ НАПРЕДАК, ПОСЕБНО У НАСТАВИ 
 
САВЈЕТОДАВНИ ШТАБ - МЕНАЏЕРСКИ ТИМ: 
− ПРИПРЕМА ИНФОРМАЦИЈЕ 
− УТИЧЕ НА ПОБОЉШАЊЕ РАДА 
− УТИЧЕ НА НАПРЕДАК У ШКОЛИ 
− НЕМА ФУНКЦИЈУ ОДЛУЧИВАЊА 
− ИМА САВЈЕТОДАВНУ УЛОГУ 
 
РУКОВОДИЛАЦ МЕНАЏЕР: 
− ДАЈЕ ГЛОБАЛНЕ ПРИЈЕДЛОГЕ И МИШЉЕЊА 
− ОСТАВЉА МОГУЋНОСТ ОСТАЛИМ ДА СЕ МАКСИМАЛНО УКЉУЧЕ У РАД 
− ОМОГУЋАВА ДРУГИМА ДА ВРШЕ АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМА 
− ПОДСТИЧЕ РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНИХ, ИНОВАТИВНИХ И АЛТЕРНАТИВНИХ 

РЈЕШЕЊА 
− УКЉУЧУЈЕ ПРЕДЛОЖЕНЕ НАЧИНЕ, МЕТОДЕ И СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

ЗАДАТКА 
− ИСКЉУЧУЈЕ ПРЕДРАСУДЕ И ЕМОЦИЈЕ У СВОМ РАДУ 
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Радни материјал 8 
 
ДРАГА, ДА ЛИ МЕ ВОЛИШ? 
 
Сви сједе у кругу. Идемо у круг један по један. Свако од вас ће да се обрати 
сусједу с лијеве стране, са ријечима:"Драга, да ли ме волиш?" 
Његов сусјед треба да одговори:"Да драга, волим те, али никако не могу да 
ти се насмијешим", наравно он то и мора говорити тако да се не насмије. Они 
који се насмију испадају из игре.  
 
 
Радни материјал 9 
 
ЕВАУЛАЦИЈА 
 

1. Тема сусрета била је: 
-2___________ -1___________ 0___________ 1___________ 2 

 досадна         занимљива 
 

2. Задовољство својим радом: 
a) изразито задовољан/а 
b) задовољан/а 
c) задовољан/а ни незадовољан/а 
d) незадовољан/а 
e) изразито незадовољна/а 

 
3. Јасан ми је појам менаџмента у школи   ДА    НЕ 

         /заокружи/ 
 

4. Тимски рад у школи је потребан:   ДА    НЕ 
         /заокружи/  
 

5. Ваша визија квалитетне школе: 
a) ______________________ 
b) ______________________ 
c) ______________________ 
d) ______________________ 
e) ______________________ 
f) ______________________ 

 
6. Задовољство радом тренера: 

a) високо задовољавајуће 
b) задовољавајуће 
c) ни задовољан/а ни незадовољан/а 
d) незадовољан/а 
e) изразито задовољан/а 
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Радни материјал 10 
 
Тимски рад у савременој друштвеној пракси 
 

 
 
Тимски рад је када особе раде заједно да би постигле више него што би могле 
саме- и онда дијеле награде. Тим мобилизује, уједињује и користи снаге, 
вјештине и искуства својих чланова и на тај начин компензује подручје 
индивидуалних слабости. Чланови тима обезбјеђују подршку, стимулацију и 
радну атмосферу. Предности тимског рада користе се данас у готово свим 
друштвеним секторима: производњи, војсци, маркетингу, новинарству и 
медијима, медицини, пројектовању, образовању.  
Доступност и количина информација у савременом свијету је огромна, што од 
свих нас захтијева способности селекције, самокритичког сагледавања, 
креативног спајања и прегруписавања идеја, брзог складиштења података и 
рјешавања проблема. Многе од наведених података појединац је у стању да 
пласира тек одређеном врстом сарадње са другим људима. У свим поменутим 
секторима тимска рјешења показала су се као оперативнија, бржа, 
креативнија.  
Потреба за тимским радом у домену образовања је више него очигледна. 
Помислите само на сарадњу која се свакодневно догађа између 
директора/директорице и колектива, унутар појединог колектива, унутар 
стручне службе, унутар једног одјељења-разреда, васпитне групе, унутар 
помоћних служби-мајстори, кухиња, возачи, спремачице, ...и да не 
заборавимо на основни васпитно-образовни троугао: наставник/наставница 
или учитељ/учитељица, васпитач/васпитачица-дјеца-родитељи. Сви поменути 
актери функционирају унутар специфичних група и под одређеним условима 
могу постати тим који сарађује на заједничком проблему.  
 
ШТА ЈЕ ТИМ? 
 
Тим се разликује од уобичајене групе људи који међусобно сарађују. Група 
људи је обично ситуацијски повезана: појединци/појединке у њој слободно 
распоређују своје циљеве и изборе, проводе независне идеје и акције и 
обично декларишу формалног или неформалног вођу. Тим је много више од 
тога. Модел тимског рада су неки (ИДОЛ, ПОЛЛУЦИ WХИТЦОМБ И НЕВЕН 
1986-аутори дефинирали као: 
"Интерактивни процес који омогућава да људи са различитим степеном 
стручности произведу креативна рјешења за заједнички дефинисане 
проблеме. Такво рјешење је боље и успјешније од рјешења које би неки члан 
тима самостално пружио. " 
 
Функционисање тима одликује: 
− ЈАСНА ВИЗИЈА ЦИЉА И УСМЈЕРЕНОСТ НА ЗАДАТАК 
− МЕЂУЗАВИСНОСТ И ЕМПАТИЈА МЕЂУ ЧЛАНОВИМА/ЧЛАНИЦАМА ТИМА 
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− ПОДЈЕЛА ОДГОВОРНОСТИ И УЛОГА 
− ПРОЦЕДУРЕ И ПРАВИЛА КОЈА ДЕФИНИШУ НАЧИН РАДА 
− МЕХАНИЗАМ ДОНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ОДЛУКА (КОНСЕНЗУС) 
− РЈЕШАВАЊЕ ИНТЕРНИХ ТЕНЗИЈА И КОНФЛИКАТА  
 
Јасна визија тима је да се центрира на задатак који разрјешава и да 
дефинише свој идентитет. Задатак који стоји пред тимом је проблем који је 
он дефинисао као заједнички и који је јасан сваком члану/чланици тима, тако 
да сваки појединац/појединка, чак и ако није под непосредним надзором од 
других чланова/чланица тима, у стању је да се одреди према општем циљу и 
да свој допринос заједничком рјешењу проблема. Сваком 
појединцу/појединки треба да је не само јасан његов дио задатка, него и 
цјелокупан процес рјешавања проблема. Посједовање визије омогућава 
људима да дефинишу дугорочније циљеве и осјете смисао цијелог процеса 
рјешавања и доприношења сваког појединачног/е члана/чланице.   
Постоје групе људи који послије извјесног времена забораве на одабрани 
задатак, а проведу вријеме у пријатном дружењу; има група људи који брзо 
рјешавају проблеме, али никада међу собом не сарађују; постоје групе људи 
који брзо рјешавају проблеме, али су подређени строгој хијерархијској 
контроли и веома мало уживају у процесу интеракције-ниједна од ових група 
не представља тим. Појединци/појединке унутар једног тима међусобно 
сарађују и показују емпатију за сваког члана/чланицу тима. Свако од 
чланова/чланица ради на своме задатку и сваки дио је важан. Уколико је 
неком члану/чланици тима потребна помоћ пружиће је неки други 
члан/чланица или цио тим, јер је сваки дио важан за заједничко рјешење. 
Људи се у тиму друже и помажу радећи на заједничким циљевима.  
Да би се проблеми рјешавали што брже, а да би се са друге стране добило 
што више креативних рјешења, потребно је унутар тима подијелити 
одговорности и улоге. Свако од нас је различит и на различите начине 
доживљава неки проблем. Исти задатак за некога је досадан, за другог 
изазован, за трећег лак...За тимски рад најбоље је да свако добије задатак 
који одговара његовим/њеним способностима и склоностима; задатак који ће 
вољети, умјети да га ради и који му/јој неће представљати проблем. Са друге 
стране, подјела рада у тиму је флексибилна и повремено се догађа ротација и 
редефинисање улога и одговорности.  
За функционисање тима неопходна су одређена правила понашања. Нека од 
њих су општа (сарадничко понашање; уважавање индивидуалних разлика; 
консултовање са другим члановима/чланицама; обавјештавање других 
чланова/чланица; обавјештавање других чланова/чланица о свом раду; 
ефективно слушање других итд. ) а нека су специфична за сваки појединачни 
тим (колико су често састанци; кад се праве паузе; колико се толерише 
изостанак; ко се обавјештава о чему....). Сваки тим мора дефинисати своја 
интерна правила и тиме обезбиједити да комуникација унутар тима тече 
глатко и да се већина времена посвећује заједничком проблему, а не 
међуљудским односима.  
 
ГРУПА     
 
− Чланови/чланице групе мисле да 

су сакупљени заједно из 
административних разлога. 
Појединци/појединке у групи раде 
независно, понекад своје разлоге 
и идеје размјењују са другим.  

− Чланови/чланице групе центрирају 
се на себе јер нису довољно 
укључени/е у планирање 

ТИМ 
 
− Чланови тима опажају да зависе 

једни од других и схватају да 
личне и групне циљеве могу 
најбоље комплетирати преко 
узајамне подршке. Вријеме се у 
тиму не губи на такмичење и на 
постизање личних циљева на 
уштрб других чланова.  

− Чланови тима посједују осјећања 
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заједничких циљева. Свом послу 
прилазе са позиције изнајмљене 
радне снаге:"да одраде посао".  

− Члановима/чланицама групе се 
обично да шта да раде умјесто да 
се питају какав би најбољи 
приступ проблему одабрали. Не 
охрабрују се сугестије.  

− Чланови/чланице групе не вјерују 
у мотиве својих колега/колегица 
јер не разумију улоге других 
чланова/чланица. Изражавање 
мишљења или неслагања третира 
се као раздор и не подстиче.  

− Чланови/чланице групе су обично 
толико опрезни, да право 
разумијевање нечијег мишљења и 
није могуће. Појављују се "игре и 
игрице", као и ступице у 
комуникацији које неопрезним 
члановима/чланицама стварају 
проблеме.  

− Чланови/чланице групе могу 
добити добру обуку, али их 
вођа/водитељка или други 
чланови/чланице групе, не 
охрабрују да то знање примијене у 
свом раду.  

− Чланови/чланице се повремено 
налазе у конфликтним ситуацијама 
које не умију да ријеше. 
Вођа/водитељка групе може 
одлагати интервенисање, све док 
се не направи велика штета.  

− Чланови/чланице могу да 
учествују или не учествују у 
одлукама које се тичу цијеле 
групе. Током рада у групи више се 
јавља потврђивање него сарадња 
и позитивни резултати.  

власништва над послом који раде 
и дијелом задатка којег обављају. 
То је зато што су учествовали у 
одабирању заједничких циљева и 
посвећени су задатку.  

− Чланови тима доприносе успјеху 
цијеле организације, 
употребљавају своје таленте и 
знање и користе их за 
испуњавање одабраних циљева 
тима.  

− Чланови тима раде у клими 
повјерења које их охрабрује да 
изразе сопоствене идеје, 
мишљења, неслагања и осјећања. 
Питања су добродошла.  

− Чланови тима практикују 
отворену и поштену 
комуникацију. Сви чланови се 
труде да разумију туђе гледиште 
око одређеног проблема.  

− Чланови тима подстакнути су да 
развију различите вјештине и да 
оно што су научили примјењују у 
свом послу. Добијају подршку од 
осталих чланова.  

− Чланови тима уочавају да су 
конфликти нормалан дио људске 
интеракције, али на ово гледају 
као на прилику за одмјеравање 
нових идеја и креативности. Раде 
на томе да конфликте рјешавају 
брзо и конструктивно.  

− Чланови тима учествују у 
одлукама које се тичу сопственог 
тима, али разумију да вођа тима 
мора понекад начинити коначну 
одлуку: кад год тим не може да се 
одлучи, или када је нешто заиста 
хитно. Циљ свих у тиму су 
позитивни резултати, а не 
конформирање.  
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4.5. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ТИМСКОГ РАДА 

 
ФОРМИРАЊЕ ТИМОВА 
 
Тимови се формирају сходно задатку који их чека. Њихова величина може 
варирати, али треба имати у виду да је комуникација у тимовима са пуно 
чланова отежана и да су се најоптималнији показали тимови који имају пет 
до десет чланова.  
Тимови се морају пажљиво формирати. Не може било која група људи постати 
тим. Треба водити рачуна да у тиму: 
− постоје представници/представнице различитих структура; грана; улога; 

дјелатности 
− постоје људи који ће у тиму формирати различите улоге, те постати 

активни учесници/учеснице; сарадници/сараднице; 
изазивачи/изазивачице; комуникатори/комуникаторице... 

− постоје представници/представнице структура које споља могу утицати на 
рад тима (на примјер: надзорници/надзорнице који вреднују рад 
чланова/чланица тима; директор/директорица установе у којој тим ради; 
људи који ће касније користити услуге и резултате рада тима; 
представници/представнице сличних структура из којих је тим састављен, 
а који раде у неким другим срединама и сл.) 

− постоје представници/представнице различитих теорија и регија што ће 
утицати на репрезентативност резултата до којих тим буде дошао 

− постоји водитељ/водитељица тима спреман на демократско заснивање 
односа.  

 
Треба повести рачуна о томе гдје ће се тим састајати. Сваки тим треба да има 
свој простор за рад у коме ће се чланови/чланице договарати, планирати 
акције, процјењивати ефекте свог рада, чувати документацију, штампати и 
умножавати заједнички материјал.  
На првим састанцима тима, чланови/чланице се упознају међусобно као и са 
проблематиком на којој ће радити; са простором којим располажу и са 
могућим начинима комуникације (вријеме састанка; начини договарања; 
диобе материјала, коме се обратити у случају хитности интервенције).  
Људи унутар тима обично потичу из различитих професија; посједују 
различит репертоар способности и различито гледање на свијет и проблеме 
који су пред њима. То у исто вријеме даје љепоту тимском раду, али и 
отежава доношење коначне одлуке: тим се често пита која је идеја, 
стратегија или поступак најрелевантнији за рјешавање појединачног 
проблема који разрјешава. Процес рјешавања готово никад не тече глатко и 
таква врста одлука унутар тима се стално догађа. Из тог разлога сваки тим 
мора посједовати механизам за доношење заједничких одлука (технике 
консензуса) и подстицати разлику у мишљењима.  
Тимски рад у својој поодмаклој фази (разрађена визија, рад у тиму тече 
глатко; дефинисана су правила понашања; урађено неколико успјешних 
пројеката и сл. ) представља право задовољство јер сви чланови/чланице 
тима осјећају заједнички успјех и пронашли су своје мјесто, улогу и смисао. 
Па ипак, у тиму се понекад нарочито у првим фазама, нагомилавају тензије и 
невидљиви конфликти које је потребно ријешити да би се рад тима даље 
неометано наставио. Један зрео тим мора пронаћи начин да редефинише 
своје улоге, да помогне својим члановима/чланицама да се врате на основну 
визију и постану ефикаснији.  
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ПОДЈЕЛА УЛОГА 
 
Сваки тим посједује специфичне улоге дефинисане заједничком визијом и 
способностима потребним за рјешавање појединачних проблема. Неко ће у 
тиму да остварује контакте, неко да сакупи информације, неко да штампа 
заједничке одлуке и материјале, неко да ради на одржавању енергије и 
ентузијазма, неко да уреди простор за састанке тима...Послови и способности 
које су потребне за вођење тимског рада су велики и за сваког има мјеста. У 
односу на класичан рад у групи, оно што је за тим карактеристично је да, без 
обзира на подјелу одговорности и улога, чланови/чланице тима помажу 
једни/е другима и дају сугестије за сваки сегмент процеса рада.  
Једна категоризација улога које се могу наћи у сваком тиму је сљедећа:  
 
АКТИВНИ УЧЕСНИК/УЧЕСНИЦА је онај/а члан/чланица тима који/а је 
оријентисан/а на задатак и који/а своју улогу види у томе да пронађе 
најбоље информације везане за проблем којим се тим бави. Он/она се, 
такође, бави дефинисањем циљева и води рачуна о квалитету испуњавања 
обавеза, труди се да сви заједно буду што ефикаснији.  
 
САРАДНИК/САРАДНИЦА је онај/а члан/чланица тима који/а је флексибилан/а 
и спреман/а да ускочи гдје год затреба. Отворен/а је за нова искуства и 
идеје. Уноси ентузијазам и осим самог задатка важни су му/јој и други 
чланови/чланице тима и квалитет међуљудских односа.  
 
КОМУНИКАТОР/КОМУНИКАТОРИЦА је члан/чланица тима који/а подстиче 
разговор и највише се бави атмосфером рада у тиму. Он/она је нарочито 
користан/а у првим фазама тимског рада: подстиче све чланове/чланице на 
учешће, добар је слушалац/слушатељица, олабављује атмосферу, олакшава 
заједничке договоре.  
 
ИЗАЗИВАЧ/ИЗАЗИВАЧИЦА је члан/чланица тима који/а је критичан/а према 
свим циљевима, методама, рјешењима и одлукама тима. Иако то није увијек 
лако издржати, он/она је веома драгоцјен/а члан/чланица тима, јер је 
спреман/а на ризик, његује искреност, подстиче остале да говоре о својим 
проблемима и може да нешто промијени у уобичајеном начину 
функционисања, уколико је то тиму потребно.  
 
Сва четири поменута профила пожељно је да садржи сваки тим. Тиму су 
потребне различите функције, јер управо оне омогућавају да се сви процеси 
тимског рада активирају. Уколико у тиму не постоји нека од поменутих 
функција 
можда треба позвати неког новог члана/чланицу.  
Други аутори (Бенет;Ролхеисер-Бенет;Стевахн, 1991. стр. 67) се улогама у 
тиму на више практичан начин баве. Ови аутори улогу дијеле на "радне" 
(више везане за посао који се обавља) и "друштвене "(више везане за 
интеракцију).  
Базична листа улога по њима изгледа овако: 
 
БАЗИЧНЕ УЛОГЕ У ТИМУ 
 
КОНТРОЛОР/КОНТРОЛОРКА – провјерава да ли сви разумију ток посла којим 
се тим бави 
ИЗВИЂАЧ/ИЗВИЂАЧИЦА- тражи додатна објашњења од других група и тимова 
ЧУВАР/ЧУВАРКА- враћа групу на задатак и подсјећа на вријеме и рокове 
СЛУШАЧ/СЛУШАТЕЉКА- понавља и парафразира шта је било речено 
ЗАПИТКИВАЧ/ЗАПИТКИВАЧИЦА – тражи информације и мишљења од других 
чланова/чланица 
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РЕЗИМАТОР/РЕЗИМАТОРКА- групише закључке тако да могу да се презентују 
ОХРАБРИВАЧ/ОХРАБРИВАЧИЦА- подржава чланове/чланице групе и улива 
ентузијазам 
СЕКРЕТАР/СЕКРЕТАРИЦА- чува сав материјал који је тиму потребан за рад 
ЧИТАЧ/ЧИТАЧИЦА- проналази и тиму презентује текстове и друге материјале 
ПОДСЈЕТИЛАЦ/ПОДСЈЕТИТЕЉКА- подсјећа групу на циљеве и задатке 
ПОСМАТРАЧ/ПОСМАТРАЧИЦА- задаје и анализира упитнике који се односе на 
социјалне вјештине потребне за интеракцију у тиму 
 
Улоге у тиму морају бити комплементарне; треба да одговарају природи 
посла којег тим обавља; улоге повремено треба да се редефинишу да би 
одговарале насталим промјенама тимског процеса. Улоге ступају у 
међузависне интеракције и повремено се ротирају, да би сви/е 
чланови/чланице освојили процесе који се догађају у тиму. Подјела улога на 
почетку рада тима треба да слиједи природне способности и таленте које 
чланови/чланице тима већ посједују. Касније се очекује да сви/е 
чланови/чланице тима прођу и неке друге, комплексније улоге.  
 
САРАДНИЧКО ПОНАШАЊЕ ЧЛАНОВА/ЧЛАНИЦА ТИМА 
 
Да би људи постали сарадници/сараднице, мора се у тиму његовати 
атмосфера одређеног квалитета.  
 

1. Неопходно је да сваки/а члан/чланица тима идентификује постојеће 
циљеве и проблеме 
Да би сваки/а члан/чланица тима осјећао/ла цјелокупну проблематику 
као своју, неопходно га/ју је укључити у већину главних одлука; у све 
информације релевантне за његов/њен дио проблема; у све сусједне 
секторе који му/јој олакшавају или утичу на квалитет реализације 
његовог дијела рјешења; у процес дефинисања циљева тима. 
Идентификација проблема је увијек процес који се развија: оно што је 
на почетку дефинисано као проблем, готово увијек се у току рада 
мијења-преформулише или прецизира. Успјехе или неуспјехе треба 
заједнички подијелити.  

 
2. Његовање индивидуалних разлика је у тимском раду неопходно 

Креативно рјешавање проблема захтијева одређен начин 
размишљања: на почетку тог процеса потребно је што више 
различитих идеја, тек потом се те идеје критички разматрају и 
одабирају релевантније и оригиналније. Тимски рад рачуна на 
капацитете својих чланова/чланица: више људи даће више идеја; бар 
неко од чланова/чланица тима биће аналитичан/а; бар неко из тима 
биће систематичан/а; бар неко/а критичан/а. У тимском раду потребно 
је његовати индивидуалност и различитост; дати подршку свакој 
идеји; охрабрити људе да прихвате нове навике и начине 
размишљања; његовати полемике и дебате као начин долажења до 
нових идеја; савладати технике доношења консензуса који људима 
помаже да одлуке доживе демократски, а не лично.  

 
3. Тимски рад треба да постане извор нових навика и вјештина  

Рад у тиму није увијек лак, јер људи треба да се отворе, да своје идеје 
презентују другима, да их аргументују, да их пореде са туђима и 
анализирају, а од неких и да одустану уколико се пронађу неке боље 
стратегије. Квалитетан тимски рад подразумијава да сви/е 
чланови/чланице тима имају корист једни од других.  

 
4. Сарадња не смије да омете процес аргументовања и доношења одлука 
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Од чланова/чланица тима захтијева се разборито понашање, чак и 
онда када су емотивно везани за поједину идеју или људе који их 
доносе. Сви/е чланови/чланице тима имају право на излагање 
сопствених идеја и контрааргумената у односу на туђе идеје.  
Уколико се то не може обавити у уобичајеној дискусији, потребно је 
увести анонимне, писмене процедуре; тајна гласања; савладати 
различите технике за доношење консензуса.  

 
5. Добар тим води рачуна о потребама и могућностима својих 

чланова/чланица 
Људи имају потребу да ангажују своје снаге и користе сопствене 
способности. Очекују да их други поштују; да знају да су значајни; да 
неко препознаје њихов напредак. Одрасли људи не воле да губе 
вријеме; да буду подцијењени и занемарени. Тимски рад мора 
поштовати принципе рада са одраслим људима и његовати 
демократску атмосферу.  
С времена на вријеме, људи у тиму се заморе и потребан им је нови 
квалитет. То може бити нови задатак другачији од других; нови/а 
члан/чланица тима; промијењени односи и равнотежа унутар тима. У 
моментима падова мотивације потребно је људима давати више 
подршке; боље повратне информације; лежерније задатке и сл. Треба 
разрјешавати и нагомилане тензије које се повремено појаве зато што 
људи не умију увијек да вербализују своја очекивања, потребе и 
разочарења, те због тога губе потребну енергију. Ту енергију треба 
преобратити у позитиван исход.  
Такође, треба имати у виду да поједини страхови: страх од грешке; 
страх од конфликта; страх од супротстављања другима; страх од 
неприхватања; страх од ауторитета и статуса итд, могу парализовати 
продукцију идеја. Конструктивна и пријатна атмосфера која свима 
пружа прилику да учествују временом ће смањити конфронтирање, 
страх од експонирања; страх од одговорности и друге ометајуће 
факторе.  

 
6. Руковођење унутар тима треба да буде децентрализовано и одређено 

ситуацијом 
Иако већина тимова посједује водитеља/водитељицу, он/она је 
демократски тип вође који/а се брине да цијели тим функционише 
како ваља. Свако у тиму постаје повремено водитељ/водитељка за 
одређену проблематику. Са друге стране: 
− сви треба да брину о постизању заједничког циља 
− сви су одговорни за његовање позитивне атмосфере 
− сви могу да користе свачије резултате 
− сви могу комуницирати са било ким из тима 
− када се одлуче за једно рјешење, сви/е чланови/чланице тима га 

морају подржати (чак и ако се лично са њим не слажу) 
− сви треба да посједују отвореност и склоност сарадњи; склоност ка 

рјешавању проблема.  
 

7. Сви/е чланови/чланице тима треба да активно слушају једни друге 
Активно слушање других помаже нам да смањимо недореченост и 
побољшамо комуникацију. Треба посматрати вербалну и невербалну 
информацију, као и контекст идеје и оно што нам чланови/чланице 
тима говоре, не треба подцјењивати. Треба имати стрпљења и 
сачекати; поставити додатна питања; показати интересовање... 
Чланове/чланице тима треба вјежбати у вјештини активног слушања и 
комуницирања са другима.  
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8. Могућа неслагања треба у тиму претворити у креативне конфликте 
Људи се веома разликују, па тако и њихова мишљења. На то утичу 
разлике у: 
− вриједностима (моралне, идеолошке, филозофске, образовне итд. ) 
− улогама и позицијама (директор/директорица, стручни/а 

сарадник/сарадница, васпитач/васпитачица, спремачица) 
− циљевима које заступају и изворима информација који су им 

доступни 
− статусима (формални и неформални статуси које заузимају у групи 

људи) 
− способностима опажања и интерпретације проблема 
Умјесто стварања такмичарске атмосфере, у тиму је ове разлике 
потребно превазилазити сталним гашењем статуса (које 
чланови/чланице тима имају изван тима); аргументовање идеја; 
омогућавањем подједнаке партиципације свим члановима/чланицама 
тима, његовањем различитих облика сарадње који онда доводе 
чланове/чланице тима у контакт са свим осталим појединцима.  

 
 
Приједлози за поједине доби код сарадничког учења: 
Пети разред; 
Ученике/ице потакните да једни другима изговарају име, гледају у друге, 
дијеле осјећаје, одржавају мир, говоре тихо, кажу "молим" и "хвала", 
изражавају се вербално, а не физички, понављају оно што се каже, устрају 
на задатку и дају идеје.  
Од 6 до 12 разреда; 
Ученике/ученице потичите да својим ријечима понове оно што су чули, да 
ослушкују осјећаје, да слушају како би научили, да покажу уважавање, 
успоставе директан контакт очима, подијеле осјећаје, да се на позитиван 
начин успротиве, да провјере разумију ли други оно што је речено, дају и 
чују мишљење и повратне информације и вреднују себе и друге.  
ПРИПРЕМА 
Планирајте наставну јединицу с јасним циљевима. Свакако требате знати што 
би ученици/це требали од ње добити-видјети, чути и искусити Пажљиво 
организујте састављање група тако да оне буду хетерогене, разнолике по 
способностима, полу и другим разликама међу ученицима/ицама). Ако имате 
дјецу за коју знате да ће се сукобљавати, од почетка их раздвојите.  
Како ваше групе током године буду сазријевале, појединци/појединке који су 
били раздвојени могу се саставити у исту групу уз наду да ће се помирити. 
Започните с малим. Нека ваши циљеви сарадње буду једноставни, тако да 
ученици/ице рано искусе добитак.  
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ПРОЦЕС У ДЕСЕТ КОРАКА (једноставан план сарадничког учења).  
 

1. Садржај 
Одредите јасне циљеве јединице; створите климу ишчекивања.  

2. Објашњавање задатка 
Тачно кажите групама како треба обавити задатак. Изреците своја 
очекивања. Дајте једноставне, јасне упуте, аудитивне и визуелне(ако 
је потребно и кинестетичке).  

3. Сам "тренутак" 
Провјерите има ли питања. Нека ученици/ице размишљају о задатку, 
тако да могу антиципирати изазове или проблеме. Један од начина за 
потицање је да питате: "Да сте имали питања, које би оно били?" 

4. Усмјерите на сарадњу 
Опишите које социјалне вјештине треба научити или поткријепити у 
тој наставној јединици. Свакако их покажите, служећи као модел 
ученицима/ицама. Нека неколико тренутака вјежбају са својом групом. 
Свакако одредите правила и улоге у групи. Ко записује, ко потиче и 
сл. . ? 

5. Започните групни рад 
Покрените ствар, уз минималне интервенције с ваше стране. Дајте 
позитивне потицаје.  

6. Групне изјаве 
Обликујте изјаве о томе како групни процес може побољшати школске 
и социјалне способности.  

7. Ученици/ице међусобно дијеле школске и социјалне способности 
Нека ученици/ице међусобно подијеле изјаве о свом властитом 
групном искуству започињући с: "Осјећао/ла сам..." и "Научио/ла 
сам..." 

8. Наставник с ученицима/ицама дијели академска и сарадничка 
опажања 
Реците ученицима/ицама што сте видјели, осјетили и чули.  

9. Закључни разговор и завршетак 
Провјерите индивидуалну одговорност у групама. Ко је судјеловао? Ко 
је обавио додијељени посао, и сл.... ? 

10. Идите наоколо и честитајте ученицима/ицама уз пљесак. Направите од 
тога славље уз пуно весеља, око пола минуте до минуту. Након тога 
нека ученици/ице одреде нове циљеве за идући пут.  

 
 
КАКО СТВОРИТИ И УПРАВЉАТИ ТИМОВИМА ВИСОКОГ РЕЗУЛТАТА 
 
Тимови добро функционишу отприлике шест до осам седмица. Једна до двије 
седмице потребне су да би се научило радити у тиму, а затим у задњој 
седмици, чланови/ице су често спремни саставити нове тимове. Најбољи 
тренуци у години за кориштење тимова су: 
− Од друге до шесте седмице полугодишта.  
− Када постоји специфични пројект који тражи тимски рад.  
− Задње двије до четири седмице у години, када се жели боља кохезија.  
 

1. ПАЖЉИВО ПЛАНИРАЈТЕ САСТАВ ТИМА 
Пуно је начина за одабир тимова: случајан, по стилу учења, по 
мјесецима у години, по прошлом резултату, по темама, према играма, 
итд.... Нема правог или кривог начина. Идеална величина тима је пет 
особа. Не стварајте тим с више од седам чланова/ица; превелика је за 
ефикасан процес. Умјесто тога, разбијте је према потреби у подгрупе.  
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2. ОМОГУЋИТЕ ЧЛАНОВИМА/ИЦАМА ТИМА ДА СЕ ПОВЕЖУ 
Група не чини тим док се не створи повезаност. Треба навести групу 
да прича о нечему што ствара одређену блискост, што захтијева 
умјерени ризик, а да није неугодно.  

 
3. НАЂИТЕ ВОДИТЕЉА/КУ ТИМА 

Водитељ/ка тима треба бити изабран/а од самог тима, а не 
именован/а. Питање које треба поставити групи: "Ко је спреман/а 
највише се посветити успјеху тима?", а затим нека свако у кругу 
подијели с другима зашто жели или не жели бити водитељ/ка тима.  

 
4. РАЗВИЈТЕ ТИМСКИ ДУХ 

Прво уведите временско ограничење, а да би пробили лед затражите 
од тима да у 90 секунди одабере име тима, или неки скеч, посебни 
поздрав или покрет.  

 
5. ОДРЕДИТЕ ЦИЉЕВЕ ТИМА 

Циљеви морају бити специфични и мјерљиви.  
 

6. УСПОСТАВИТЕ ОДНОСЕ 
Ако сваки/а члан/ица тима осјећа да га/је чују и подстичу да 
учествује, група ће бити јака. Потребно је развити позитиван однос с 
водитељем/ком тима, јер ће се с њим најчешће сусретати. Они су ваше 
средство утицаја, ваша улазница за управљање тимом.  

 
7. СТВОРИТЕ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА 

Потребно је радити самопроцјену-таблица тимских резултата. Сваки 
други мјесец треба направити паузу са системом самопроцјене.  

 
8. ОТКРИЈТЕ ЛИЧНЕ ИЛИ СКРИВЕНЕ ПРИОРИТЕТЕ 

Сваки/а члан/чланица тима има личне или скривене приоритете које 
треба настојати открити (ко шта тражи или обећава).  

 
9. НАПРАВИТЕ ЈАВНУ ТАБЛИЦУ РЕЗУЛТАТА 

Таблице резултата тимова држе одговорнима и појачавају позитивни 
притисак. Необуздана енергија коју можете створити и одржавати 
основни је кључ дугорочног успјеха рада сваког тима, али он захтијева 
емоције.  

 
10. ОПУСТИТЕ СЕ И ИГРАЈТЕ ЗАЈЕДНО 

Затражите од њих да изведу скеч, жонглирају, играју игру, баве се 
спортом, пјевају, иду на јело или пиће или слично. То тиму даје 
прилику да се опусти и боље упозна.  

 
На нивоу школе тимски би се радило на изради структуре програма школе, 
постављању задатака и изради смјерница за поједине дијелове те структуре, 
постављању рокова обједињавања рада, издвајање задатака за праћење и 
истраживање. Планирање, програмирање и евалуација појединих видова 
образовно-васпитног рада годишње и оперативно рјешавали би тимови 
састављени у оквиру појединих актива наставника/наставница. Тим би се 
формирао у зависности од задатка тако да би га некада чинили 
представници/це актива сродних дисциплина, некада чланови/чланице једног 
актива, а увијек проширени укључивањем директора/директорице, неког од 
стручних сарадника/сарадница, родитеља и сл.  
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У вези са наставом у оквиру актива, тимски би требало радити на: 
− избору и одређивању нивоа обраде теме у односу на могућност 

ученика/ица 
− избору наставних облика, метода и средстава; 
− изради принципа одабраних модела и разматрању могућности њихове 

примјене на одређеним наставним јединицама; 
− организовању огледних часова за демонстрацију изабраних модела; 
− изради програма оспособљавања ученика/ица за самообразовање; 
− организовању дискусија и стручних расправа; 
− организовању такмичења; 
− доношењу плана писмених и контролних вјежби и писмених задатака; 
− избору садржаја и облика рада слободних активности; 
− постављању дидактичко-методичког приступа у организовању и 

реализовању додатног рада; 
− изради методологије праћења и уједначавања нивоа и степена 

остварености појединих аспеката васпитања и образовања; 
− тимској обради неких садржаја. 
 
ТИМСКА НАСТАВА је облик организовања наставе у којој два и више 
наставника/ица и њихови/е сарадници/сараднице координирају рад на 
реализацији програма једне веће по узрасту (образовном нивоу) уједначене 
групе (нпр. више одјељења истог разреда), радећи на оним дијеловима 
програма или активности за које су стручно највише заинтересовани и 
оспособљени. Тим заједнички реализује поједине теме или програме: 
планира, изводи и вреднује активности ученика, организује наставу и 
припрема садржаје, задатке и сл. који одговарају њиховим потребама и 
могућностима и на тај начин настоји да рационализује рад и учини га 
ефикасним. Тимску наставу карактеришу флексибилно распоређивање 
наставних садржаја и кориштење времена као и интензиван стручни приступ 
обради садржаја уз употребу савремених наставних средстава.  
Тимска настава се одвија: 

a) у великим групама (више одјељења једног разреда) у којима доминира 
наставник/ица, стручњак из тима или изван школе. Велике групе су 
погодне за предавање, излагање новог градива, увођење у веће 
цјелине, тумачење, систематизовање, закључна разматрања, 
приказивање филмова, подношење извјештаја о истраживању и сл.  

b) у средњим и малим групама које се формирају послије увођења 
ученика/ица у рад у виду хетерогених група (30 до 35 ученика). У тим 
групама се остварује рад на материјалу, вјежбање и утврђивање, да би 
се послије провјеравања ученици/це дијелили у хомогене групе гдје 
број ученика/ица варира све до малих група у којима се рад 
диференцира према ученицима/ицама који/е су више напредовали, 
према онима који заостају, док трећи продужавају са учењем на истом 
материјалу; 

c) тимска настава се, када је то неизбјежно, диференцира све до 
самосталног и индивидуализованог рада ученика/ица. На тај начин 
могу се реализовати цијели разредни програми, изборни програми и 
слично, као и поједини дијелови програма, теме унутар једног 
разреда, односно одјељења.  

 
Наставници/ице чланови/ице тима одговорни/е су за квалитет наставе једног 
или више предмета, заједнички расправљају о садржају, методама наставе и 
избору средстава и вјежбања у малим групама, распоређивању ученика/ица. 
За примјену тимске наставе у нашим условима, стручњаци препоручују да се 
стручни активи наставника/ица почетком године опредијеле за тимски рад на 
обради комплексних, сложених, интердисциплинарних тема да би омогућили 
ученицима/ицама што боље схватање појава и њихову узрочно-посљедичну 
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повезаност и међузависност. Актив разматра ко о појединим аспектима теме 
може најстручније да излаже свим ученицима/ицама, опредјељује се за 
аудио-визуелна средства, договара се о раду у одјељењу, предвиђа које ће 
додатне активности остварити у додатном раду, а шта у слободним 
активностима.  
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5.1. УВОД: НАСТАВНЕ МЕТОДЕ УСМЈЕРЕНЕ НА УЧЕНИКЕ 

 
"Кад дува вјетар промјене,  

једни граде зидове, а други вјетрењаче"  
 

Кинеска пословица 
www.гис.ат 

 
Обзиром на ограничени простор који нам је дат у овом приручнику, наше 
опредјељење је да текст који нудимо буде педагошко-инструктивног 
карактера.  
Из перспективе оних за које је текст намијењен очекује се питање:  
О чему се ради (дефинисање циљева, задатака, поступака и користи)? 
Основни циљ је даље умрежавање школа у пројекат "Мрежа школа" - ЕУ 
Реформа општег образовања у БиХ.  
 
Задаци се могу дефинисати на сљедећи начин: 

1. За кога је тема битна и зашто? 
2. Ко може и ко треба утицати на промјене, може ли се сачинити оквирни 

модел управљања жељеним промјенама? 
3. Разрадити документацију сопственог процеса учења са нужним 

дефинисањем ставова: зашто ми је све то потребно, која су моја 
очекивања, шта могу лично да допринесем у наведеном процесу, 
која су ми допунска знања и информације потребне, која знања и 
информације, које већ посједујем, не могу бити од користи, или чак 
штете процесу који треба да буде жељена промјена и сл.  

4. Да ли имам сазнања ко је у мојој школи заинтересован за промјене и 
на основу тога већ знам у којем тиму (групи) ћу радити. Важно је знати 
ко је за одржавање постојећег стања и одржавање постојеће 
стабилности?  

5. У чему смо сагласни (када су промјене у питању) и гдје су присутни 
различити погледи? 

6. Које значење има тема за будућност тј. дефинисати временске 
димензије жељене промјене? 

7. Које емоције треба да осјетимо у реализацији жељене промјене 
(задовољство, осјећање успјеха, ефикасности, олакшања, 
самопуздања, сигурности, осјећање да се бавите комплетним дјететом 
(учеником) и његовим стварним потребама) и сл.? 

8. Дефинисати правила игре и кодексе понашања као и шеме које важе, 
а значајно утичу и доприносе жељеној промјени (нпр. сва умрежена 
знања из наведене области биће примјењена у пракси - ниво 
постигнућа промјене ће пратити стручни актив наставника, директор, 
педагог и сл).  

9. На стручним органима школе (одјељенско вијеће, наставничко вијеће) 
вршити цјеловиту евалуацију вођења процеса промјена уз 
дефинисање нових оформљених норми, захтјева ученика, вриједности, 
укључености у процес, дефинисања ограничења, препрека, нових 
вјештина, способности, проблема, евентуалних опасности, као и нових 
циљева.  

10. Ако се и даље процес одвија као раније, шта би онда била корист а 
шта губитак? При томе је нужно јасно, на свим нивоима (лични ниво, 
радна група- тим, рад у пару, стручни актив наставника, одјељенско 
вијеће, наставничко вијеће), дефинисати позитивне и негативне 
промјене. Слиједи активност у проналажењу инструмената за вођење 
процеса промјене са више нивоа: бити скептик (при чему евентуално 
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формирани став – ја то не разумијем, не видим посебну корист од тога, 
од тога нема ништа), замијенити истраживањем и сазнањем да је 
промјена ту и једноставно морамо ући у тај "излет", видјети шта могу 
сам урадити "без преламања штапа" . Сигурни смо да ћете ући у 
сљедећи ниво, ниво задовољства (па види - није онако како сам 
првобитно мислио-ла, ја то могу, чак могу боље од других-оних који су 
већ направили извјесне промјене).  

 
Потврђивање самог себе саставни дио је сваке промјене. Тако стварамо нову 
педагошку стварност која више нема карактер промјене него то постаје 
наша нова стварност.  
Молимо вас, немојте ни ту стати, вршите процјену (вредновање) 
новостворене стварности, која вас нужно води у стварање нових акционих 
идеја, у нову педагошку и наставну стварност.  
Процес је неограничен и у томе је задовољство вашег рада. 
 
Нудимо вам стратегију која није баш сасвим једноставна. Нужно ћете се 
сусрести са потребом реаговања у случају непредвиђеног, при томе 
морате улазити у равнотежу личног и колективног реаговања, али не 
предлагањем радикалних рјешења, нити се представљати да знате све. 
Важно је да се оспособите да сами нудите алтернативе којима доприносите 
уравнотежењу опречности. А различити ставови не значе увијек сукоб. То 
може, а и треба да буде, узајамно савјетовање. Тимски маркетинг треба да 
је ваш коначни циљ. Сусретљивост је основно правило игре. Важније од 
тога је спознати конфликте и понудити толеранцију у рјешавању истих.  
Процес мора бити вођен тако да се не уђе у замку брзоплете 
персонализације, осигурати оријентацију ка процесу и резултатима, 
опрезно и смишљено доносити одлуке које се односе на особље, правила 
игре, успјешну комуникацију и сл.  
Мотивацију за успјешан рад појединца у вашој групи развијајте одржавањем 
равнотеже између тимских и индивидуалних циљева.  
 
Нудимо вам неке активности ученика које су продукт примјене метода 
усмјерених на њих саме: 

− приповједање 
− представљање 
− читање 
− извјештавање 
− објашњавање 
− показивање 
− извођење за примјер 
− демонстрација 
− постављање питање 
− сукобљавање мишљења 
− усмјеравање 
− савјетовање и упућивање 
− откривање 
− истраживање 
− прављење нацрта 
− контролисање 
− дијагностицирање 
− инструисање 
− иницирање 
− пружање помоћи 
− дискутовање 
− сукобљавање ставова и мишљења 
− експериментисање итд.  
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На крају, остајемо у увјерењу старе педагошке истине - да сваки наставник 
има "своје" методе у раду са ученицима. Настава је умјетност - јер 
наставник мора изабрати најбоље методе и облике рада у 
ситуацијама учења. При томе, методе које примјењује наставник су 
препознатљив стил његовог педагошког и наставног рада.  
 
Направите само још један корак. Ту и такву вашу активност усмјерите на 
ученике, од поучавања развијате процес учења и даље ка 
стваралаштву.  
У даљем тексту, нудимо вам радионичке активности којима претходно 
наведени процес бива могућ и у вашој школи.  
 

5.1.1. Иницијални инвентар ставова 

 
Упутство за тренере 
 
Дужина радионичке активности: 90 мин. 
Потребни материјал: Припремљени инвентар ставова за сваког учесника, 

активности, хамер папир, фломастери 
  
Циљ: Евидентирање стања, потреба, нивоа обуке и садржаја 

реформисане гимназије.  
  
Активности: − давање упутства о начину кориштења инвентара 

ставова и нивоа едукације (10 мин.) 
− самостални рад на инвентару (25 мин.) 
− усуглашавање групног мишљења и дефинисање 

нивоа обуке (I, II и III ниво) (15 мин.) 
− издвајање појединих ајтема из садржаја 

ИНВЕНТАРА (кратка дискусија о истим са циљем 
усмјеравања обуке с јасно дефинисаним потребама 
(нпр.: ајтем с ред. бр. 5 учесници образлажу а 
потом групним усаглашавањем одабирају се 
поједини садржаји као дефинисана потреба. Групно 
усаглашавање вршити издвајањем ајтема на хамер 
папир. (10 мин.) 

− утврђивање и избор коначног броја ајтема као 
могућег садржаја активности и утврђивање нивоа 
обуке. (30 мин.) 

 
Препоручујемо сљедећи инвентар ставова: 
 
ИНВЕНТАР СТАВОВА 
 
За сваки став заокружите одговор који најбоље одговара ономе како ви 
видите вашу школу сада.  
 
ДА 
Заокружите 1, уколико овај став важи за вашу школу у великој мјери; 
 
ДОНЕКЛЕ  
Заокружите 2, уколико важи за вашу школу донекле 
 
НЕ 
Заокружи 3, уколико овај став не важи за вашу школу.  
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 ДА 
важи за 
нашу 
школу 

ДОНЕКЛЕ 
важи за 
нашу 
школу 

НЕ 
не важи 
за нашу 
школу 

1. Потреба и жеља за модернизацијом 
гимназије је опште прихваћен став у 
вашој школи  

1 2 3 

2. Модернизација постепено поприма 
размјере стратегије, нарочито у 
развоју наставних планова и 
програма, стандарда оцјењивања, 
развоја наставника те хармонизацији 
легислативе и финансирања  

1 2 3 

3. Модернизација наставе са посебним 
нагласком примјене метода 
усмјерених на ученике...  

1 2 3 

4. Умјесто наставних планова и програма 
усмјерених на садржаје, на оно што би 
наставници требали предавати, 
животно је важно и за гимназију 
пресудно, НПП усмјерити на исходе, 
на оно што би ученици требали знати, 
умјети.  

1 2 3 

5. У нашој школи видљива је промјена 
васпитно образовне парадигме умјесто 
образовања усмјереног на програм и 
наставника, образовање организовано 
на исходима је усмјерено на ученика, 
његово достигнуће.  

1 2 3 

6. Исход учења у пракси моје школе не 
односи се само на знање него и на 
способности, вјештине, ставове и 
компетенције.  

1 2 3 

7. У предмету који предајем јасно су 
дефинисани РЕЗУЛТАТИ 

1 2 3 

8. Јасно дефинисани резултати  
омогућују и дефинисање јасних 
критерија оцјењивања.  

1 2 3 

9. Ученици су оспособљени да поставе 
реалне и остварљиве циљеве и да 
плански и одговорно раде на њиховој 
реализацији.  

1 2 3 

10. Ученици су оспособљени кроз 
наставни процес за уочавање, 
анализирање и рјешавање проблема  

1 2 3 

11. Ученици су оспособљени да раде у 
тимском раду. .  

1 2 3 

12. Већина ученика у нашој школи 
информатички је писмена и способна 
да информационе технологије користе 
на сврсисходан начин  

1 2 3 

13. Већина ученика је свјесна својих 
способности  

1 2 3 

14. Већина наших ученика је способна да 
језиком умјетности изрази сопствена 
осјећања, вриједности и поглед на 

1 2 3 
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свијет 
15. Настава у великој мјери се заснива на 

партиципативним, кооперативним, 
активним и искуственим методама 
учења.  

1 2 3 

16. Образовање у гимназији треба да 
поштује индивидуалне разлике међу 
ученицима у погледу начина учења и 
брзине напредовања.  

1 2 3 

17. Оцјењивање ученика врши се на 
основу јасно дефинисаних стандарда.  

1 2 3 

18. При вредновању (оцјењивању) 
ученика у квалитет знања, поред 
усвојености базичних знања 
вреднујете вјештине, компетенције и 
вриједности.  

1 2 3 

19. У школи је видан напредак у смислу 
да се умјесто традиционалног система 
оцјењивања, који стимулише 
краткотрајно механичко меморисање, 
уводи систем ФОРМАТИВНОГ 
оцјењивања у току ПРОЦЕСА УЧЕЊА 

1 2 3 

20. Кадровски потенцијал наше школе 
омогућава модернизацију гимназије у 
претходно набројаним одредницама.  

1 2 3 

21. Слажемо се са реформском намјером 
да се наставници оспособе за 
извођење наставе из више наставних 
предмета (области).  

1 2 3 

22. Досадашње стручно усавршавање 
наставе је у функцији реформи 
образовања.  

1 2 3 

 
23. На љествици од 1-5, ја бих своју школу у односу на опредјељеност за 

реформу оцијенио-ла са: 
1  2  3  4  5 

 
24. На љествици од 1-5, ја бих своју школу у односу на фактичко стање 

реформских задатака оцијенио-ла са: 
1  2  3  4  5 

 
25. На љествици од 1-5, ја бих оцијенио-ла властито учешће и 

опредијељеност за модернизацију гимназије са: 
1  2  3  4  5 

 
26. На љествици од 1-5, ја бих оцијенио-ла властиту оспособљеност за 

модернизацију гимназије у аспектима наведеним у претходним садржајима 
са:  
1  2  3  4  5 
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5.2. ПРОФИЛАЦИЈА ЛИЧНОСТИ ПРОФЕСОРА – "КО САМ ЈА 
У УЧИОНИЦИ"  

 
Са процјеном иницијалног стања припремљености ваше школе за реформске 
задатке (основа: документ "Бијели папир" и проведени ИНИЦИЈАЛНИ 
ИНВЕНТАР СТАВОВА), од посебне је важности профилација људског 
(наставничког) ресурса за провођење реформе и модернизацију гимназије.  
 
За ову активност предлажемо вам сљедећи модел, а пожељно је да и сами 
пронађете другачије активности које би имале циљ – сагледавање могућности 
и ограничења властите личности у процесу провођења реформе гимназије.  
 
Прије дефинисања ваше активности нудимо вам садржаје, који вам могу 
послужити за профилацију ваше личности. То су: инвентар особина "МИСЛИМ 
ДА САМ", "ПАРАДИГМЕ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕСОРА" и "ПОЗИТИВНО 
ФОРМУЛИСАНИ СТАВОВИ ЛИЧНОСТИ НАСТАВНИКА" .  
 

5.2.1. А - Мислим да сам 

 
У овом свеску добићете извјестан број тврдњи о себи. Ви ћете одговорити 
како ви мислите да одговарају ономе какви сте ви. Не размишљајте превише, 
али покушајте да означите каквим /ом себе стварно сматрате.  
Циљ ове активности је да у каснијем вашем раду (према датим упутама) 
извршите профилацију властите личности у смислу спремности и обучености 
за процес провођења реформе гимназије.  
 
Упиши крстић (X) у простор који најбоље одговара.  
 

 
одговара 
сасвим 

одговара 
дјелимично 

не 
одговара 
уопште 

Волим свој посао    
Часно, предано и одговорно га обављам    
Врло лако се наљутим    
Свакодневно учим и усавршавам се у 
струци 

   

Завршени факултет је довољан да могу 
задовољити захтјеве школе 

   

Све ове нове захтјеве схватам пролазним    
Стрпљив сам са сваким учеником у 
покушају да искаже свој потенцијал 

   

Имам довољно енергије у раду са 
ученицима 

   

Властити проблеми ме често удаљавају 
од посвећености мом раду 

   

Отворен-а сам за нове методе и 
стратегије учења 

   

Желим дијелити идеје и стратегије са 
својим колегама и спреман сам 
прихватити њихове сугестије 

   

Скоро сам увијек расположен-а    
Лоше спавам ноћу    
У стању сам признати и препознати    
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знакове сопственог стреса 
Имам мудрости и не рјешавам сопствене 
проблеме преко својих ученика 

   

Осим школе имам и других интереса    
Знам користити љетњи распуст и 
празнике да се одморим и вратим у 
школу мотивисан и пун енергије 

   

Колико ме плате толико радим    
Као наставник сам саосјећајна особа    
Смирен/а сам и разуман/ на    
Као наставник нисам савршен/а    
Свјестан сам своје расијаности    
Склон сам вријеђању ученика    
Понекад циљано и намјерно изрекнем 
одређене констатације о ученику које 
могу бити увредљиве 

   

Знам задобити ученичку пажњу    
На настави знам учинити градиво 
прихватљивим (знам и хоћу) 

   

Прихватам тимски рад ученика    
Не интересује ме оно што педагози 
називају однос између ученика и 
наставника 

   

Атмосферу у учионици одређујем ја    
Позивам оне који су се сами јавили, али 
и оне који се нису јавили 

   

У учионици сам статичан, не крећем се    
У настави користим хумор    
У мом раду правила морају имати смисла 
и нема их много (инсистирам на томе) 

   

Правила у учионици су искључиво моја - 
ученици треба само да их поштују 

   

Сматрам потребним да се са учеником 
који је проблем склопи пријатељство, 
придобије његово повјерење и тако 
створи услов да васпитни напор "уроди 
плодом"  

   

У раду са ученицима наводим их да сами 
бирају своје активности 

   

Врло често разговарам о успјешности 
учениковог понашања 

   

У раду са ученицима правимо заједнички 
план и тражимо нова рјешења за 
преовладавање проблема. При томе 
ученик мора осјетити да је то његов план 
и да га само он може извршити. 

   

Претходне 4 одреднице у раду са 
ученицима су теоријске основе такозване 
реалитетне терапије. Сматрам да је то 
нереално и у пракси непроведиво 

   

У току рада сам више Водитељ; 
показујем, како стварам повјерење, 
ослањам се на сарадњу, исправљам 
грешке и стварам повољне услове за рад 

   

Кад год су створени услови за то 
савјетујем, одајем признање, 
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подржавам и хвалим. 
При вредновању ученика обавезно 
примјењујем самовредновање. 

   

Покушавам бити занимљив и забаван    
Прилагођено реаговање на различите 
сугестије својствено је мом раду 

   

У раду са ученицима нападам на 
проблеме, а не на особу ученика 

   

Избјегавам сукобе са ученицима и радим 
тако да обје стране побиједе, а не да 
"резултат" остане неријешен или стање 
затегнуто 

   

Не волим да моја буде последња и да се 
понашам супериорно 

   

Ријетко сам или готово никад 
саркастичан 

   

Не опонашам ученике    
Не претпостављам и не оптужујем без 
аргумената 

   

Не молим и не поткупљујем ученике    
Немам изливе бијеса    
Не наређујем, не "држим предавања"     
Учење чиним забавним    
Увијек јасно кажем шта желим а не 
шта не желим 

   

Увијек нудим избор са јасним 
посљедицама 

   

 

5.2.2. Б - Парадигме личности професора 

(Будите водитељ а не шеф!) 
 
 "Шеф"   "Водитељ"  
1. Просуђује друге 1. Уважава друге 
2. Окривљује ученике за проблеме 2. Тражи рјешења 
3. Каже: "Нисам тако лош као неки 

други" 
3. Каже: "Добар сам, али бих могао 

бити бољи"  
4. Надзире 4. Води 
5. Гледа на себе и друге као на 

нешто саморазумљиво  
5. Цијени себе и друге 

6. Прикрива грешке  6. Признаје грешке 
7. Каже "Ово ми је само посао"  7. Ради и више него што му је 

плаћено 
8. Захтијева  8. Тражи 
9. Гради зидове 9. Гради комуникацију 
10. Присиљава на рад 10. Понаша се као тренер 
11. Ослања се на ауторитет 11. Ослања се на сарадњу 
12. Изазива страх  12. Буди ентузијазам  
13. Говори "Ја"  13. Говори "Ми"  
14. Стиже на вријеме 14. Стиже прије времена 
15. Налази кривца за проблем 15. Налази рјешење проблема 
16. Зна како се ради  16. Показује како се ради 
17. Говори "Крените"  17. Говори "Кренимо"  
18. Личност ученика му је споредна 18. Помаже ученицима да се развијају 
19. Види само садашњост 19. Мисли и на садашњост и на 

будућност 
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20. Заповиједа 20. Даје примјер 
21. Никад нема довољно времена 21. Налази вријеме и за важне ствари 
22. Бави се стварима 22. Бави се ученицима 
23. Лијечи симптоме 23. Налази и лијечи узроке 
24. Каже ученицима у којој је 

позицији 
24. Каже ученицима у којој су 

позицији 
25. Ради ствари исправно 25. Ради исправне ствари 
26. Труди се нешто створити 26. Ствара повјерење у друге 
27. Ствара страх  27. Труди се да његови ученици 

нешто створе 
28. Заслуге приписује себи 28. Заслуге приписује другима 
29. Настоји да најприје други схвате 

њега 
29. Настоји најприје схватити друге 

30. Сукобе разрјешава према начелу 
"побједник-губитник"  

30. Сукобе разрјешава према начелу 
"побједник–побједник"  

 

5.2.3. Ц - Позитивно формулисани ставови 

 
1. За наставника је важно да покуша помоћи ученицима да разумију 

градиво 
2. Наставник мора да има јасан преглед централних питања наставе 
3. За наставника је важно да ради ефикасно 
4. За наставника је важно да има јасан израз и подвучене појмове 
5. Наставник мора да покаже толеранцију и уважавање ученика 
6. Наставник мора да има добар план и систем рада (дизајн) 
7. За наставника је важно да се поноси својим позивом 
8. За наставника је важно да га ученици слушају и да га цијене 
9. За наставника је важно да користи више метода и средстава рада 
10. Наставник мора да унапређује свој рад у настави  
11. Наставник мора да има склоност саморефлексији 

(Сузић, 1925.) 

5.2.4. Активности тренера 

 
Дужина сесије (60 мин.) 
 
Потребан 
материјал: 

− Припремљени инструменти (инвентари – "МИСЛИМ ДА 
САМ" , "ПАРАДИГМЕ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕСОРА", 
"ПОЗИТИВНО ФОРМУЛИСАНИ СТАВОВИ НАСТАВНИКА"  

− хамер папир и по један папир формата А4 за сваког 
учесника 

− самољепљиви папирићи  
− фломастери и маркери 

 
Циљ активности 
 
Циљ активности је дефинисан сљедећим ставом: "Дошао-ла сам до 
закључка да сам ја одлучујући елемент у учионици. Мој лични 
приступ ствара климу. Моје дневно расположење ствара вријеме. Као 
професор, ја посједујем огромну снагу да учиним ученички живот 
јадним или радосним. Могу бити алат за тортуру или инструмент 
инспирације. Могу понизити или орасположити, повриједити или 
излијечити. У свим ситуацијама, мој одговор одлучује да ли ће криза 
ескалирати или не и ученика хуманизирати или не."  

Haim Ginott, амерички психолог 
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Слијед активности тренера 
 
− Пажљиво прочитати ставове (особине) дате у наведеним инструментима А, 

Б и Ц (15 мин.) 
 
− Издвојити што више ставова (особина), који се односе на вашу личност 

као професора (20 мин.).  
Ова активност се може урадити заокруживањем одређених особина и 
сумирањем оних особина означеним знаком X, или преписивањем 
жељених садржаја на самољепљиве папириће.  

 
− Презентација властите профилације (25 мин.) 
 
Ове активности обавити на сљедећи начин:  

a) Есејски исказ на папиру формата А4 као у сљедећем примјеру: 
 

"Радим 20 година. Професорица сам која воли свој посао и то је разлог 
што свакодневно учим и усавршавам се у струци. Знам задобити 
ученичку пажњу, а у настави и градиво учинити прихватљивим. У мом 
раду правила морају имати смисла и нема их много. У раду са 
ученицима користим све оно што сам сада сазнала да се зове 
реалитетна терапија. У току рада сам више водитељ и модератор 
процеса учења. Радујем се успјеху сваког свог ученика, а они знају да 
их волим и поштујем. . . итд. "  
 

b) На хамер папиру написати име и презиме професора, чију 
профилацију желимо утврдити, а потом садржаје с назначеним 
особинама написаним на самољепљиве папириће, налијепити поред 
написаног имена и презимена. Текст са самољепљивих папирића 
гласно читати и по потреби коментарисати.  

 
Евалуација 
 
Утврђена профилација личности професора (есејског или другог облика) 
презентује се ученицима у учионици, с могућношћу да исту ученици 
анонимно допуне властитим ставовима.  
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5.3. МЕТОДЕ УСМЈЕРЕНЕ НА УЧЕНИКА 

 
Шест шешира за размишљање  
(један примјер радионичке активности) 
 
Размишљање је способност која се може научити и подучавати. Када се 
истражује нека тема, добро је изложити идеје из више углова посматрања, 
другим ријечима стављајући различите типове шешира за размишљање. Са 
шеширом љубичасте боје смо песимисти, црвене веома осјећајни, бијеле 
хладнокрвно објективни.  
 
Ова активност подразумијева претходно размишљање о МЕТОДАМА 
УСМЈЕРЕНИМ НА УЧЕНИКЕ са симболиком шест различитих типова шешира: 

1. бијели шешир  
2. црвени шешир 
3. жути шешир 
4. љубичасти шешир 
5. зелени шешир 
6. плави шешир 

 
Значење сваког шешира 
 
Бијели шешир: неутралан 
   само га чињенице интересују 
   као машина, ништа не осјећа 
 
Црвени шешир: јаке емоције 

 осјећајан 
 бијес/мржња 
 не осјећа потребу за правдањем 

 
Жути шешир: позитиван карактер 

 оптимиста 
 пун наде 
 конструктиван карактер 
 најбољи став 

 
Љубичасти шешир: негативан 

 песимиста 
 критичар 
 мрзовољан 

 
Зелени шешир: креативност 

 нове идеје 
 нови начин сагледавања ствари 
 олакшава промјене 

 
Плави шешир: обједињује карактеристике осталих, 

 указује на оно што недостаје, што је сувишно, 
 корисно за извођење закључака  

 
Циљ ове активности је носити сваки шешир извјесно вријеме у складу с 
карактеристикама сваког од њих размишљајући о методама усмјереним на 
ученика.  
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Да би вам било лакше провести ову активност, дајемо вам један примјер 
карактеристичних одговора насталих из наших радионичких активности у 
школама: 
 
Бијели 
шешир 

Методе усмјерене на ученике могуће је примијенити без 
посебног теоретисања и учења. То је ствар сваког професора.  

  
Црвени 
шешир 

Методама усмјереним на ученике поново се враћамо у 
педоцентризам као екстремно стање усмјерености на 
ученика. Стављањем ученика у средиште збивања, остаје 
нејасно шта бива са садржајем. Од почетка свога рада   
ја тако и радим. Са ученицима стварам заједнички план. 
Задатак је да они науче, а не да као папагај стално понављам 
оно што ја знам. Те нове методе ће нам уништити наш иначе 
добар систем школства. Али, ако се тако мора, Боже мој. . .  

  
Жути шешир Отворена сам за нове методе и стратегије учења. То желим 

дијелити са својим колегама у стручном активу и спремна сам 
прихватити њихове сугестије. У раду са ученицима настојим 
створити повјерење, ослањам се на сарадњу, заједнички 
исправљамо грешке и тако учимо. При томе савјетујем, дајем 
признање, подржавам и хвалим. У раду са ученицима 
нападам проблеме, а не особу ученика. Идем и даље од тога. 
Циљ нам је да заједнички тражимо рјешења за постављене 
проблеме. Учење чиним забавним.  

  
Љубичасти 
шешир 

Мишљења сам да је завршени факултет довољан да могу 
задовољити захтјеве школе. Све ове нове захтјеве сматрам 
пролазним. Методе које користим у настави су довољне да 
помоћу њих реализујен наставни план и програм. Доста ми је 
свих тих новина, стално експериментишу са нама. Овог пута 
претјерују. То ће бити само један од низа покушаја онога што 
стално зовемо реформа.  

  
Зелени 
шешир 

Професору треба да буде важно да помаже ученицима. 
Толеранција у томе је нужна. Међусобна помоћ ученика је 
једно од правила у мом раду. Раније сам више вјеровао 
монологу него размјени мишљења. У свом раду давно сам 
престао радити тако да ми ученици буду пуки слушаоци. 
Ученике подстичем на оригиналност и креативност у 
презентовању наставне грађе. Данас увиђам да су мишљења, 
осјећања и самоиницијативност ученика пресудни за њихов и 
мој успјех. Често сам у прилици да у оквиру рада стручног 
актива изнесем мишљење да нам посао није добар ако нам је 
свеједно шта су нам ученици и како научили. Рутински рад, 
пренаглашено меморисање, репродуковање чињеница, 
робовање уџбенику и садржајима су давно прошла пракса у 
мом раду. Мој однос у раду са ученицима је партнерски, 
равноправан и слободан. 

  
Плави шешир Треба се подсјетити ријечи Џона Дјуи који је понудио 

специфично рјешење за проблематику о којој сада говоримо. 
Он наставу доводи у везу са продајом и каже: "Нико не може 
да продаје ако неко не купује". Примјеном метода усмјереним 
на ученике продаја знања је знатно увећана. Не треба 
претјеривати ни у овом случају. Методе усмјерене на ученике 
треба комбиновати са осталим успјешним поступцима 
наставниковог рада. 
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Објашњење за рад тренера 
 
Дужина трајања сесије (60 мин.) 
 
Потребан 
материјал: 

− 6 папира формата А4 у сљедећим бојама (бијела, 
црвена, жута, љубичаста и плава). На тим папирима 
нацртати цртеж шешира.  

− хамер папир великог формата (за сваког члана групе 
по два комада) 

− фломастери и маркери 
 
 
Тежина ове активности: Ниво II  
 
Наведена радионичка активност се проводи у школама, које имају већ 
значајна искуства у примјени метода усмјерених на ученике.  
 
Рад у групама: Ради се у групама по троје.  
 
Временска расподјела активности тренера: 
− Давање упутстава за рад с нагласком на значење сваког шешира и цртање 

цртежа шешира на приложеним папирима (15 мин.) 
− Свака група, размишљајући о методама усмјереним на ученике, у односу 

на значење шешира наводи по неколико садржаја за сваки шешир (као у 
претходном примјеру) (20 мин.) 

− Презентација завршене активности: На хамер папиру великог формата 
предвиђеног за све групе, свака група уноси по једну реченицу (по 
њиховoм мишљењу најуспјешнијег одређења за садржај сваког шешира). 
(5 мин.) 

− Читање осталих идеја значења за сваки шешир, а које се односе на 
методе усмјерене на ученика, без писања на заједнички хамер папир уз 
могућност коментара. (10 мин.) 

− Сваки члан групе представља 2 паноа (два шешира) по властитом избору 
са свим наведеним садржајима који представљају значење тих двају 
шешира везано за методе усмјерене на ученика. (10 мин.) 

 
Свака група мора закључити презентацију с три сугестије о томе, шта се 
дешава у настави, кад се доносе закључци, док се носи неки други шешир 
осим плавог. Сваки члан групе (групе се састоје од три члана) износи по 
једну сугестију, односно по један примјер.  
 
Један примјер из наше радионичке активности у школи: 
Црвени шешир: Професор који у настави носи црвени шешир, изражава јаке 
емоције у односу на властито виђење наставе. Ученици немају могућност да 
било шта ту промијене. При увођењу новина по правилу изражава бијес, а те 
новине примјењује само ако мора. На сва упутства, како да побољша свој 
рад, реагује на начин, да чак и не осјећа потребу за правдањем свог рада.  
 
Битни аспекти примјене метода: 
Дефинисање проблема, препрека, подршке, вјештина, опасности и циља при 
припреми метода усмјерених на ученика (други примјер радионичке 
активности) 
 
Дајемо вам један други приказ радионичке активности о методама усмјере-
них на ученика, за што нам може успјешно послужити сљедећи цртеж (радна 
верзија формат А4, на којој је приказан падобранац с назначеним циљем, 
проблемима, препрекама, подршком, вјештинама и опасностима).  
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Објашњење за рад тренера 
 
Дужина трајања сесије (60 мин.) 
 
Потребан 
материјал: 

− цртеж за сваког учесника  
− хамер папир великог формата и папир формата А4 
− фломастери и маркери 

 
Тежина ове активности: Ниво II  
 
Наведена радионичка активност се проводи у школама, које имају већ 
значајна искуства у примјени метода усмјерених на ученике.  
 
Рад у групама: Ради се у групама од четири до шест чланова.  
 
Временска расподјела активности тренера: 
− Давање упутстава за рад (5 мин.) 
− Подјела цртежа сваком члану групе с напоменом да се исти може поред 

наведених појмова допунити и новим појмовима, који су значајни за 
примјену метода усмјерених на ученике, на примјер: потребне 
компетенције, знање, способности и слично (5 мин.) 

− Сваки члан групе за себе на папиру формата А4 наводи што већи број 
аргумената, односно садржаја за сваки наведени појам на цртежу као и за 
евентуално допуњене појмове.  

 
На примјер: Проблеми: 

 недовољна мотивисаност професора за такав рад 
 недовољна обученост,  
 непостојање свијести о потреби за ову врсту промјена,  
 неувиђање коначног исхода након промјене (примјене Метода 
усмјерених на ученика),  

 схватање ове промјене као формалне новине,  
 схватање да се тако већ ради, те нема ту шта да се дода и сл.  

 
Поступак је исти са свим наведеним појмовима на цртежу (15 мин.) 
 
− Групе врше синтезу индивидуалних размишљања записивањем најбољих 

идеја на посебан папир формата А4 (10 мин.) 
 
− Презентација и коментари: Свака група на посебном хамер папиру 

великог формата наљепљује папир формата А4 с најбољим идејама за 
сваки појам, а чланови осталих група дају кратке коментаре. У склопу ове 
активности изводе се најбитнији закључци за сваки појам посебно и за 
све те појмове схваћене у синтези. (25 мин.) 

 
Циљ овог примјера радионичке активности је да тренер заједно с учесницима 
у конкретној школи дефинише НИВО проблема, препрека, подршке, 
вјештина, опасности, компетенција, способности и евентуално других 
значајних варијабли те увиђања циља у односу на примјену метода 
усмјерених на ученика.  
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5.4. МОДЕЛ ПРИПРЕМЕ ЗА ОГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ОПШТЕ 
ПСИХОЛОГИЈЕ  

 
Марјана Станковић, професор  
Гимназија "Мухсин Ризвић" Какањ 
Разред: II а 
 
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: "Индивидуалне разлике у емоционалном реаговању"  
 
ТИП САТА: Интегративно понављање (реорганизација раније ученог и 
наученог градива) 
 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ: 
ВАСПИТНИ: Стварање атмосфере кооперације, развијање код ученика 

осјећа ја за колективни рад, сигурност, иницијативност, 
одговорност, самосталност у рјешавању проблема, 
самопоуздање, самопоштовање, самоактуализација, 
интринзична мотивација, већи ниво тежњи, позитивна 
слика о себи, емоционална стабилност, процјењивање и 
просуђивање својих и туђих осјећања, развијање 
емпатије и оптимизма као важних компоненти 
емоционалне интелигенције.  

  
ФУНКЦИОНАЛНИ:  Развијање способности интенционалне пажње, 

перцепције, мисаоних операција анализа, синтеза, 
успоређивање, класификација, рјешавање проблема) 
флексибилног мишљења, дивергентног мишљења, те 
потицање ученика на креативно и критичко мишљење, 
латерални трансфер, генерализација, дугорочно памћење 
. . .  

  
ОБРАЗОВНИ:  Усвајање појма емоционална интелигенција, однос 

емоционалне и рационалне интелигенције, појам 
емпатије.  

  
ОБЛИЦИ РАДА: Групни, тандемски и фронтални.  
  
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА: 

Вјештачка (ученички панои, модели) аудитивна (класична 
музика) текстуална (уџбеник: др. Ејуб Чехић "Општа 
психологија" , др. Рефик Ћатић "Психологија" , мр 
Елхарун Селимовић "Опћа психологија" , др. Данијел 
Големан "Емоционална интелигенција".) 

  
ИНСТРУМЕНТИ: Контролни листићи 
  
ВРСТЕ НАСТАВЕ: − Интерактивна (доживљајна) 

− Проблемска 
  
АРТИКУЛАЦИЈА 
ЧАСА: 

Уводни дио (10 мин.) 
Скеч(1) – емоција љубав (изводе ученици трећих 
разреда) дијалог између Ромеа и Јулије, В. Шекспира.  
Истицање љубави као главног покретача у свим 
сферама живота:   
  "Љубав је коријен свега, и њој је све друго 
намијењено"  
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  "Љубав је ваљда једина ствар на свијету коју не 
треба објашњавати и тражити јој разлог" (Меша 
Селимовић) 

  "Љубав као унутрашњи закон човјечијег живота, 
једини начин да човјек постигне срећу којој 
природно тежи"  

Главни дио (25 мин.) 
Циљ сата: Значај емоционалне интелигенције за успјех у 
животу, како се емоционалним животом може управљати 
на интелигентан начин, способност очувања душевног 
здравља, способност уочавања, процјењивања и 
изражавања властитих и туђих осјећања, те развијање 
код ученика емпатије и оптимизма 
Тезе истакнути на табли! 
− Емоционална интелигенција: појам, функција однос с 

рационалном интелигенцијом; 
− Постојаност два ума: емоционални (срце) и 

рационални (глава); 
− Због чега људи различито реагују у различитим 

емоционалним ситуацијама? 
− Како је могуће да људи са високим квоцијентом 

интелигенције доживљавају неуспјех, а други са 
просјечним интелектуалним могућностима постижу 
високе и успјешне резултате у бизнису и у контактима 
са другим људима? 

 
Скеч (2) – емоција страха (изводе ученици трећих 
разреда) 
 ученици групно одговарају на питања у вези 
емоције страха  

 
Скеч (3) – емоција туге (ученици трећих разреда 
покушавају дочарати тугу).  
 на наставним листићима ученици другог разреда 
дају могућа рјешења за емоционално растерећење 
ове емоције.  

 
Скеч (4) – емоција гњева (изводе ученици трећих 
разреда).  
 ученици на конструктиван начин покушавају 
избјећи могуће фрустрације које доводе до гњева и 
велике емоционалне засићености.  

 
Скеч (5) - емоција мржње (ученици трећих разреда 
глуме наведену емоцију).  
 у замјену за ову емоцију, ученици другог разреда 
предлажу сљедеће. . .  

 
Завршни дио (10 мин.) 
 "Никада не питај коме звоно звони, звони теби" (John 
Donne) 
 
− питање усмјерено свим ученицима 
− извлачење заједничког резимеа: значај контроле 

емоција за успјех у пословном и приватном животу; 
објективно перципирање и просуђивање туђих и 
властитих емоција; добри и хумани интерперсонални 
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односи; познавање начина емоционалног растерећења 
за очување личног и туђег душевног здравља; 
уживљавање у судбине других, јер туђа бол је и 
властита бол; не освртати се много за прошлошћу, 
него оптимистично гледати у будућност; на 
конструктиван начин сагледати активности које доводе 
до емоционалног растерећења.  

− Оцијенити најактивније ученике 
− Похвалити све ученике 

 
Прилог: Контролни лист за рад у групама.  
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КОНТРОЛНИ ЛИСТ ЗА ГРУПЕ 
 
ЗАДАЦИ:  
 
1. Скеч (1), емоција________________________ 

Да ли на невербалном изразу лица можемо увијек препознати ову 
емоцију? 

 
2. Скеч (2), емоција ________________________ 

Да ли су у корелацији интензитет осјећања и ниво тензије код ове 
емоције? 
Наведите приједлоге могућег емоционалног растерећења! 

 
3. Скеч (3), емоција_________________________ 

Какав је хедонистички тон код ове емоције? 
Шта ви предлажете као излаз из ове ситуације? 

 
4. Скеч (4), емоција _________________________ 

Колико претходно искуство има важну улогу код испољавања ове 
емоције?  
Наведите могућа рјешења емоционалне растерећености! 

 
5. Скеч (5), емоција___________________________ 

Који аутономни знаци изражавају ову емоцију? 
 
6. "Никада не питај коме звоно звони, звони теби" Јохн Донне 

О чему говоре ови стихови енглеског књижевника? 
 
АРИСТОТЕЛОВ ИЗАЗОВ 
 
Свако се може наљутити - то је лако. Али наљутити се на праву особу, до 
исправног нивоа, у прави тренутак, због исправног разлога и на исправан 
начин - то није лако.  

(Аристотел, Никомахова етика) 
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5.5. ПРИКАЗ ЕФИКАСНОСТИ ПРИМЈЕНЕ МЕТОДА 
УСМЈЕРЕНИХ НА УЧЕНИКЕ 

 
Да би вас мотивисали да уђете у промјене које вам нудимо, представљамо 
вам резултате нашег истраживања о ефикасности примјене Метода 
усмјерених на ученике. Знање о томе гдје се жели стићи, претпоставка је да 
ће се учинити напор да се тамо и стигне. (Стјуарт, Н "Квалитет образовања" , 
стр. 69) 
 
Намјера нам је била да наведеним истраживањем ученици: 
− препознају корист од наученог 
− утврдимо да ли новостворена клима у настави (примјеном Метода 

усмјерених на ученике) омогућује да ученици открију везу између 
властитих напора и свог напретка 

− доживљавају ли ученици сазнања да су сами узроци пораста наученог -
напретка у учењу 

− да ли научено буди интерес за даље учење које слиједи? 
 
Без описа поступака истраживања дајемо само приказ резултата: 
 
Табела 1.: Успјех ученика у условима примјене метода усмјерених на ученике 
 
Категорије општег успјеха ученика 
 одличан 

5 
врло 
добар 
4 

добар 
3 

довољан 
2 

недовољан 
1 
 

Успјех ученика према критеријима уједначавања група: 
број % 
 
8   40 

број % 
 
6   30 

број % 
 
4   20 

број % 
 
1   5 

број % 
 
1   5 

Успјех ученика након проведеног истраживања 

 
К-група 
 

број % 
 
7   35 

број % 
 
5   25 

број % 
 
6   30 

број % 
 
-   - 

број % 
 
2   10 

Успјех ученика према критеријима уједначавања група: 
број % 
 
24   40 

број % 
 
18   30 

број % 
 
12   20 

број % 
 
3   5 

број % 
 
3   5 

Успјех ученика након проведеног истраживања: 

 
Е-група 

број % 
 
31   51,66 

број % 
 
19   31,66 

број % 
 
6   10 

број % 
 
3   5 

број % 
 
1   1,66 

 
Највидљивији исход проведеног експеримента је школска оцјена 
ученика. Стога су се школске оцјене добијене у току трајања 
експеримента, као најрелевантнији резултат унесених промјена 
посредством наставе, једино и упоређивале између Е и К групе.  
Успјех ученика Е групе је очигледан. Он је значајан по свим 
категоријама општег успјеха. Истраживање је показало да је могуће 
ученике вјежбати да они постану субјекат својих стратегија учења, 
метода памћења, мишљења и закључивања.  
 
Нека ранија истраживања показала су да утицај квалитета наставног процеса 
на исходе школског учења није значајан, ако је критеријум за наставу 
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"запамћивање чињеница" (Палекчић, М. 1985, Унутрашња мотивација и 
школско учење, стр 395).  
Ову тврдњу потврђује и наше истраживање. Ученици Е групе, коментаришући 
основне разлике и начин на који је то учињено у вријеме трајања 
експеримента истичу: 

1. Раније када сам одговарао-ла било ме је страх,  
2. Раније сам пуно више заборавио-ла шта треба да кажем,  
3. Раније нисам знао-ла шта је најважније,  
4. Сада могу сам да унапријед знам да ли ћу добити петицу.  

 
Да бисмо имали стварне користи од приказаних података, дајемо вам кратки 
опис активности ученика у Е групи (експериментална група) које су 
допринијеле повећању успјеха ове групе ученика.  
Ученици из Е групе у времену од мјесец дана (колико је трајао експеримент) 
правила је план учења.  
 
Радни лист за припрему учења: 

1. Постављам себи овај циљ за данас. . .  
2. Данас рјешавам сљедеће задатке. . .  
3. Нарочито ме интересује. . .  
4. За мене је нарочито тешко. . .  
5. Направио-ла сам сљедећи план (Шта прво радим? Гдје да учим? Када 

да направим паузу? Када завршавам свој задатак?. . .) 
6. О плану ћу разговарати са. . .  
7. Задовољан сам својим наставником ако успијем сљедеће. . .  
8. Припремићу сљедеће материјале за учење. . .  
9. Како бих могао размијенити информације, учићу у сљедећем тиму 

(пару). . .  
10. Кад будем уморан одморићу се на сљедећи начин. . .  
11. Кад ми учење више не буде задовољство урадићу сљедеће. . .  

 
Настава у Е групи била је заснована: 
− обезбјеђивању максималне мисаоне активизације ученика,  
− при дефинисању циљева учења обавезно укључити и ученике,  
− оспособљавати ученике да сами проналазе грешке у властитом мишљењу, 

односно раду,  
− вршити индивидуализацију наставе (задаци на више нивоа тежине),  
− понекад наћи оправдање за неуспјех 
 
Школска оцјена у Е групи из дана у дан попримала је одреднице оцјене као 
успјеха (Сузић, 1998. година), при чему су: 
− ученици увиђали позитивни помак и напредак у раду,  
− професори нису кажњавали грешке ученика,  
− развијан је систем успјеха у учењу на властитим грешкама,  
− осигурана је сарадња и социјална подршка ученицима,  
− свакодневно је вреднована и праћена воља ученика, однос према раду, 

кооперативност итд.  
 
Наставниково понашање у Е- групи заснивало се на: 

1. Равнотежи снага,  
од ауторитарног моделовања односа у којима је наставник свемоћан, 
ка демократској оријентацији на равноправне, кооперативне односе.  

2. Промјена пажње,  
од пажње усмјерене једино на градиво, до пажње подједнако 
усмјерене на садржај, процес и климу, односно мотиве за учење.  

3. Ученици су субјекти учења,  
од снаге њихових мотива зависи њихов успјех. 
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Истраживање је показало да су ученици били веома мотивисани питањима: 
− Објасни зашто, како? 
− Како би користио стечено знање? 
− Шта је главна идеја у тексту који вам је понуђен? 
− Шта мислиш да ће се догодити ако. . . ? 
− Који се закључци могу извести и слично. . .  
 
Покушајте да слично истраживање проведете и у вашој школи.  
Неки од могућих садржаја који се могу (и требају) користити у склопу 
подручја "Методе усмјерене на ученике" : 

1. Блумова таксономија (Стојаковић, П. 2000. година, Даровитост и 
креативност, С. Сарајево) 

2. Компетенције за 21. вијек, (Сузић, Н. 2005. година Педагогија за 21. 
вијек) 

3. Клима разумијевања у школи, (Станојловић, С. 2003. година 
Разумијевање младих, Бања Лука) 

4. Структура стандарда, Агенција за екстерно вредновање, Сарајево 
5. Креативно рјешавање проблема, (Стојаковић, П. наведено дјело) 
6. Како остварити успјешан контакт са ученицима (Приручник за 

наставнике Miller B. 2001. година Сарајево), итд.  
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5.6. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ 

 
Све теоријске расправе о утицају различитих видова мотивације на ученике у 
наставном процесу могли би се свести на два гледишта:  

1. приступ у коме је наставник у центру, и  
2. приступ активног учења у којем је нагласак ка усмјерености на 

ученике.  
 
Традиционални модел заснован је на идеји предавачке наставе. Предавачка 
настава је имала за циљ преношење инфорација од наставника ка 
ученицима. Међуразмјене информација између наставника и ученика сводиле 
су се на кратка питања и одговоре. Мотивација ученика у оваквом виду 
наставе као и да није потребна. Неке студије процјењују да се чак 80% 
времена часа проводи на описани начин. Пресудне критике "наставника у 
центру" датирају од Џона Дјуа, Пијажеа, Карла Роџерса итд. Њихови ставови 
актуелни су и данас. Приговори традиционалном моделу су когнитивне, 
мотивационе и емоционалне природе.  
 
Најновнији приступ полази од схватања да наставни план и програм 
има фокус у исходима учења, што претставља промјену образовне 
парадигме по којој центар представља оно што би ученици требало да 
науче, а не оно што би наставници требало да предају.  
 
Настава у којој су ученици инспирисани, радознали, креативни, 
охрабривани индивидуалним размишљањима, у којој се 
оспособљавају за емоционалну интелигенцију и друштвене вјештине 
(комуникација, самоконтрола, самовредновање и сл.), у којој 
атмосфера у учионици омогућује подстицај и испољавање ученикове 
личности, има шансу да промијени укупну образовну атмосферу и 
припреми ученике за живот, што представља суштину пројекта ЕУ 
Реформа општег образовања у БиХ "МРЕЖА ШКОЛА У БИХ"  
 
 "Тешко свакој врсти образовања које разара најуспјешнија средства 
истинског образовања и упућује нас на циљ умјесто да нас већ на 
самом путу усрећује."  

Goethe 
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5.6.1. Евалуциона листа 

 
(након проведене радионице) 
 
 

1. Поступак 
 

Шта сте урадили? 
 

 
2. Структура 

 
Како сте се организовали? 

 
3. Средства 

 
Да ли сте располагали с 
довољно времена и простора? 
Да ли су чланови групе били 
свјежи или уморни? 

 

 
4. Учесници 

 
Да ли су сви учествовали у 
радионичком раду? 
Да ли је сваки допринос био 
користан? 

 
5. Ефикасност 

 
Водећи рачуна о труду који сте 
уложили, како сте задовољни 
резултатима? 

 

 
6. Утицај 

 
На који начин би ова искуства 
могла користити? 
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6.1. УВОД: ФОРМАЛИЗОВАНО УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ 

 

 

 
Образовање није 
досипање воде 
 
 

 

 
 
него распламсавање 
ватре 
 
 
 

 (William Butler Yeats) 
 
Од школе будућности се очекује коначно промијењена улога и ученика и 
наставника "од доминације наставника до наставног процеса 
усмјереног на дијете".  
То значи да дјеца требају заузети централну улогу, а школа треба постати 
мјесто на којем се истражује, испитује, заједнички рјешавају проблеми и води 
промишљени дијалог.  
 
"Одгајатељи морају позивати ученике да искусе богатство свијета, 
оспособити их да сами постављају питања и траже одговора и подстицати их 
да схвате сложеност свијета"  

(Brooks, 1993 стр. 5) 
 
Кроз овај програм представљамо нову слику разреда и школе. То је слика 
која показује могућности свијета и потенцијал сваког дјетета.  
 
Ученици не треба да школу доживљавају као мучење, него напротив, школа 
треба бити мјесто гдје се дијете развија у когнитивном (интелектуалном), 
емоционалном и друштвеном смислу.  
Понуђени садржаји у оквиру плана и програма обуке за ову област као 
основни циљ имају помоћ ученицима и наставницима да увиде значај активне 
улоге ученика у организацији и раду школе.  
 
То подразумијева организацију рада у којој ће бити могуће: 
− бављење комплетним учеником – поред академских вјештина ученици 

морају бити оспособљени и за емоционалну интелигенцију и друштвене 
вјештине: комуникацију, контролу стреса, рјешавање конфликтних 
ситуација, толеранцију, самосвјесност, самоконтролу и тимску сарадњу 

− промијењен однос ученик – наставник: позитивна комуникација гради код 
ученика самопоуздање и сигурност 

− примјена савремених наставних метода у којима ће доминирати ученик 
− промијењена атмосфера у учионици – што доводи до промијењене 

физичке и емоционалне атмосфере у учионици 
− активно учешће ученика у изради НПП 
− укључивање родитеља као партнера у школи 
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Да би било могуће остварити циљеве потребне су промјене у образовању на 
свим нивоима, што се може видјети из понуђеног шематског приказа.  
 
 

 
 
 
Слика 1.: Промјене у образовању на свим нивоима 
 
 

6.2. ПРИМЈЕРИ ИЗ ПРАКСЕ 

 
Примјер добре праксе учешћа ученика у раду школе показат ћемо кроз 
примјер учешћа ученика СШЦ "Алекса Шантић" из Невесиња и МСШ 
Живинице у раду Наставничких вијећа.  
 
СШЦ "Алекса Шантић" из Невесиња је почела прије озакоњења развијати 
праксу ученичког учешћа у раду Наставничког вијећа. Почетком школске 
2004/2005. године Савјет ученика је упутио захтјев Наставничком вијећу да 
представници ученика присуствују сједницама, што им је и одобрено. У 
почетку је било узајамног страха и неповјерења, али се то временом 
превазишло. Ученици су активно учествовали у дискусијама када се радило о 
темама које њих више интересују, и при томе давали конкретне примједбе и 
корисне приједлоге (Правилник о закључивању оцјена према којем је добар 
ученик оштећен, а лош награђен). На основу тог приједлога Наставничко 
вијеће је упутило приједлог за измјену Правилника који је тренутно на снази. 
И ако је у почетку постојао отпор и неповјерење, временом се постигло да се 
мишљење ученика поштује и уважава, а на тај начин се битно побољшала 
комуникација ученик – наставник, односно Наставничко вијеће – Савјет 
ученика. Евидентно је да се ово показало као примјер добре праксе, који 
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треба наставити, али и 
радити на томе да се 
то Законом регулише. 
За неколико година 
надамо се да ће то 
бити општеприхваћена 
пракса.  
 
Слична, скоро иде-
нтична искуства имају и 
Вијеће ученика Мјешо-
вите средње школе 
Живинице. Њихово иск-
уство илустрират ће 
слика плаката на којем 
су они своје проблеме и 
приједлоге представили 
Наставничком вијећу 
(слика 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 2. 
 
У даљем тексту ћемо вам понудити модел обуке наставника и ученика за 
Формализовано учешће ученика у организацији школе, који садржи детаљан 
план рада и програмске садржаје.  
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6.3. УПУТСТВА ЗА ТРЕНЕРА 

 

6.3.1. Први ниво 

 
Циљ се остварује кроз два корака: 
 
I корак/циљ:  
Едукација о свјесности потребе учешћа ученика у раду школе. Кроз рад у 
групи (мјешовита група ученици – наставници) провоцирати расправу и 
прикупити потребна искуства.  
 
II корак/циљ:  
Развијање вјештине комуникације с циљем обуке за наметање свог става 
школској и широј јавности.  
 
Листа потребних 
ресурса: 

− хамер-папир, љепило, маказе, самољепиви папирићи 
у бојама, графофолије  

− штампани материјали за групе и за сваког учесника 
појединачно 

− фломастери и маркери 
 
I КОРАК: 
 
Вријеме: Укупно трајање 90 минута: 
− листа очекивања, 5 мин.  
− увод у основну тему, 5 мин.  
− међусобно упознавање чланова групе-пробијање леда, 15 мин 
− рад у групама, 35 мин.  
− презентација групних активности, 25 мин.  
− евалуацијске активности, 5 мин.  
 
Ток радионице: 
− У уводном дијелу се представе учесници радионице.  
− Након тога позвати учеснике да изразе своје очекивање од предстојеће 

сесије користећи тзв. дрво жеља или дрво очекивања (дрво је тренер 
нацртао на хамер-папиру раније и поставио на зид). Учесници своје жеље, 
односно очекивања пишу на самољепивим папирићима одређене боје и 
лијепе их на већ припремљено дрво. Тренер прегледа жеље, кратко их 
заједно прокоментарише са учесницима и према томе покуша прилагодити 
даљи ток радионице. Ово је врло важно како би учесници схватили 
субјекатску позицију ученика, односно значај њихове улоге и активности 
у школи, али и у цијелом реформском процесу.  

− У уводу у основну тему тренер, користећи се садржајем из увода, напријед 
датог, износи циљеве радионице, односно значај учениковог активног 
учешћа у организацији школе. (Прилог 1 и 2)  

− Учесници су већ подијељени у мање групе (5 до 6 чланова) – по 
сопственом избору – али комбиновано професори и ученици заједно.  
Да би се боље међусобно упознали чланови група и успоставили бољу 
комуникацију, а касније и сарадњу у групном раду и створили предуслове 
за повољну радну атмосферу, као и обезбиједила мотивација за каснији 
рад у групи, примјењује се вјежба "Пробијање леда" . Понудили смо вам 
инструмент "Бинго", а сваки тренер има слободу избора алтернативног 
инструмента по сопственом избору.  



 

 

 

156.

Инструмент "Бинго" садржи листу питања, која се тичу жеља, 
интересовања, особина појединих чланова групе које они у међусобној 
комуникацији треба да о себи изнесу или препознају код других чланова 
групе.  
Након завршетка вјежбе представник сваке групе изнесе утиске и 
информације које група сматра значајним.  

 
Рад у групама 
− Тренер даје кратке упутства групама.  

Циљ ове вјежбе је идентификовање ученичких активности у оквиру 
школе, презентација начина на који је то урађено и проналажење нових 
могућности и начина даљег рада.  
Улога наставника (учесника вјежбе) у оквиру групе је помоћ ученицима да 
освијетле и препознају колики је њихов дотадашњи ангажман и утицај, 
као и да им помогну у сагледавању и схватању оквира могућег дјеловања 
ученика у организацији школе. Дакле, циљ је да ученици потврде да је 
оно што су урадили добро, али и да увиде шта је још могуће урадити, као 
и да је могућа сарадња ученика и наставника на истом нивоу 
(равноправна позиција).  
 
Групама се подијеле хамер-папири и фломастери и истакну четири 
задатка: 
1. У којим активностима ученици у Вашој школи учествују? (шта су до 

сада урадили?) 
2. Шта би још могли да ураде? (гдје могу учествовати?) 
3. Шта би могле бити препреке за учешће ученика у организацији школе? 
4. Шта би могло бити подршка за квалитетније учешће ученика у 

организацији школе? 
(Шта су ученички ресурси које још могу искористити и коме се могу 
обратити?) 

 
− Док група ради тренер обилази – даје сугестије и додатне информације.  
− Презентација групних активности – један или више представника сваке 

групе у име групе презентује урађено за сваки задатак.  
 

 Након презентације групног рада направи се систематизација 
приједлога као и ранг листа приоритентних активности ученика у 
наредном периоду.  

 Ученицима се може сугерисати да резултате које су добили у 
претходној радионици презентују Наставничком вијећу, Савјету 
(Вијећу) родитеља, Савјету (Вијећу) ученика или пак широј заједници.  

 Уколико се из групних презентација не јаве идеје за могуће активност 
ученика тренер их може понудити као на примјер: 
− учешће ученика кроз одјељенски колектив 
− учешће у раду Наставничког вијећа 
− организација приредби, екскурзија, такмичења 
− учешће на трибинама, округлим столовима, у раду дебатних 

клубова 
− организовање и реализација едукација 
− рјешавање различитих проблема у школи – изостанци, пушење, 

алкохол, дрога, његовање здравих стилова живота 
− организовање група за подршку, помоћ и самопомоћ 
− сарадња са локалном заједницом 
− представљање ученичких постигнућа у школи и ван школе 
− учешће у предлагању Годишњих програма рада школе и 

предлагање НПП, реформама 
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− учешће у пројектима – предлагање и реализација (прикупљање 
средстава) уз могућност формирања ученичке задруге 

 Све наведене активности доприносе афирмацији ученика, развијању 
њихових креативних могућности, самопоуздања, доприносе 
социјализацији, развијају мотивацију, а све то доприноси креирању 
школе по мјери ученика.  

 
Материјал за наставнике: 
− Инструмент "Бинго" (Прилог бр.3) 
− Упитник за ученике (Прилог бр.4) 
− Савјет ученика (Прилог бр.5) 
− Функције Савјета ученика (Прилог бр.6) 
− Могућа подручја учешћа ученика (Прилог бр.7) 
(аутори материјала су чланови радне групе) 
 
II КОРАК: 
 
Вријеме: II корак укупно трајање 90 минута: 
− увод у основну тему, 5 мин.  
− припрема улога, 25 мин.  
− играње једне улоге, 20 мин.  
− играње друге улоге, 20 мин.  
− расправа у групи и сумирање добијених резултата, 15 мин.  
− евалуација, 5 мин.  
 
У овом кораку је оријентација на комуникацији, са акцентом на квалитетној 
комуникацији која функционише, препрекама у комуникацији и могућностима 
њиховог превазилажења.  
Један од циљева је указати ученицима на могућности остваривања 
конкретних циљева квалитетном сарадњом са Наставничким вијећем. Указати 
на потребу дефинисања циљева, потребу за тимским радом, као и потребу 
дефинисања и предлагања рјешења конкретних проблема. Циљ остварити 
кроз радионицу "Играње улога" , гдје и ученици и наставници играју и своју 
и замјењену улогу.  
 
Учесници остају подијељени у групе као и у претходном кораку.  
 
Ток радионице: 
− У уводном дијелу тренер даје упутсва и објашњава правила ове 

радионице, те истиче циљ који се треба постићи (циљ је напријед 
наведен, а правила су садржана у материјалима који се дијели 
учесницима).  

− Учесници уз помоћ тренера дефинишу могућу проблемску ситуацију и 
врше подјелу улога (улога ученика; улога наставника-члана Наставничког 
вијећа).  

− Као саставни дио припреме тренер свим групама подијели сљедећи 
материјал: 
 Препреке у комуникацији 
 Комуникација која функционише 
 Давање овлаштења дјеци 

 
− Група треба да проради материјал и да то употријеби код играња улога. 

Тренер обилази групе и помаже сугестијама и додатним информацијама.  
− Група бира једног или више представника за сваку улогу.  
− Свака група презентује припремљену стварну улогу (ученик игра улогу 

ученика, наставник игра улогу наставника-члана Наставничког вијећа).  



 

 

 

158.

− Сљедећи корак је играње замјењених улога (ученик игра улогу 
наставника, наставник игра улогу ученика). Циљ је доћи до квалитетних 
рјешења проблемске ситуације и омогућити и ученицима и наставницима 
да проблем сагледају и са једне и са друге позиције, а све у циљу веће 
објективности. Ученици кроз ову вјежбу треба да увиде да ни позиција 
наставника и Наставничког вијећа није увијек "свемогућа" јер има 
законска и друга ограничења. С друге стране, наставник треба да увиди 
ученичке потребе и њихов приоритет које у свакодневном раду понекад 
занемари или их гледа на други начин.  

− Ставити нагласак на поштовање правила понашања (поштовање 
саговорника, избор ријечи, слушање саговорника и слично).  

− На крају потенцирати расправу на нивоу пленума (цијеле групе), извући 
закључке, направити критички осврт, истаћи позитивне елементе, 
издвојити оне елементе које треба побољшати и навести евентуалне 
начине за побољшање.  

 
− Ако се у групи не дође до квалитетне и конструктивне комуникације 

тренер може подсјетити на сљедеће елементе: 
 Комуникација је процес усклађивања различитости 
 Наш саговорник не види свијет исто као и ми 
 Уважавајмо друге и очекујмо исто 
 Сваки неспоразум је разлика и тиме једна битна информација 
 Придржавајмо се заједнички створених правила 
 Потребно је нудити могућност избора 
 У комуникацији треба користити позитивне изразе 
 Храбримо друге и учимо их самохрабрењу 

 
− Циљ ове радионице је усвајање правила тимског рада између ученика и 

наставника и увиђање значаја међусобне сарадње у остваривању 
јединственог циља. У том смислу тренер ће кроз расправу покушати 
извући закljучке, а ако је потребно и предложити неке као: 
У раду тима неопходно је: 
a) Одређивање јасног циља 
b) Упознавање шта ко може да уради 
c) Развијање кооперативности 
d) Развијање емпатичног става 
e) Постизање консензуса и сарадње 
f) Подјела задужења: 

− модератор: води и управља процесом 
− писар: у тезама биљежи утиске, осјећања и идеје 
− актер: извјештава и визуализује 
− проматрач: прати односе и посматра шта се дешава између 

судионика 
 
− На крају радионице тренер прочита текст непознатог аутора под називом: 

"Ти си ме учио" – писмо једног ученика и кратко са члановима групе 
продискутује. Кроз дискусију направити везу са мотом радионице који је 
наведен прије: "Образовање није досипање воде, него распламсавање 
ватре". Нагласити основни циљ реформисане школе, а тај је да ученик 
активно учествује у цјелокупном васпитно-образовном процесу, а као што 
се види из писма, и на квалитету и на практичној примјењивости наученог 
знања (генерализовано знање).  

− На крају направити евалуацију комплетне радионице, тако да учесници на 
самољепивим папирићима (друге боје од листића очекивања) изразе своје 
утиске и залијепе их на хамер-папир који тренер постави поред тзв. 
дрвета очекивања.  
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Материјал за наставнике: 
− Давање овласти дјеци (преузето из Bonnie Miller – Како остварити 

успјешан контакт у контакт са ученицима, Сарајаво 2001, стр. 126) 
− Препреке у комуникацији (преузето из Bonnie Miller – Како остварити 

успјешан контакт у контакт са ученицима, Сарајаво 2001, стр. 110) 
−  "Ти си ме учио" (непознати аутор – писмо једног ученика), преузето из 

Приручника за наставнике-помоћ у обучавању, Пhare Brindging program за 
стручно образовање и обуку, БиХ, љето 2002 стр. 41 

 
 

Ти си ме учио 
 
 Ти си ме учио имена градова у свијету, али ја не знам како 
да преживим на улицама мога града. 

 
 Ти си ме учио о минералима којих има на земљи, али ја не 
знам шта да учиним да спријечим уништење мога свијета. 

 
 Ти си ме учио како да говорим и пишем на три језика, али 
ја не знам како да кажем шта осјећам у свом срцу. 

 
 Ти си ме учио о размножавању пацова, али ја не знам 
како да спријечим трудноћу. 

 
 Ти си ме учио како да ријешим математичке проблеме, 
али ја још увијек не могу да ријешим своје властите 
проблеме. 

 
 Да, ти си ме учио многим чињеницама – и хвала ти, ја сам 
прилично паметан сада – али зашто се осјећам као да не 
знам ништа? 

 
 Зашто осјећам да морам напустити школу да бих научио 
како се "носити" са животом? 

 
Непознати аутор 
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6.3.2. Други ниво 

 
Други ниво се, такође, реализује у два корака.  
 
I корак: 
Има за циљ да се ученици едукују на тему "Заговарање“ (убјеђивање, 
лобирање), како би били спремнији за квалитетнију комуникацију са 
Наставничким вијећем у процесу остваривања својих права као и прихватању 
обавеза које проистичу из права.  
 
II корак: 
Има за циљ обуку на тему: "Формирање тимова и израда пројеката" (са 
циљем релизације у пракси: ученичке задруге, прикупљање средстава за 
извођење екскурзија. . .).  
 
 
I КОРАК 
 
Едукација на тему "Заговарање" (лобирање, убјеђивање)  
 
Вријеме: Укупно трајање 60 минута: 
− дефинисање потреба, 10 мин.  
− дефинисање субјеката који могу помоћи, 10 мин.  
− обука за презентацију, 10 мин.  
− понуда рјешења (план акције), 20 мин.  
− резиме, 10 мин.  
 
II КОРАК 
 
Едукација на тему "Формирање тимова" и израда Пројеката.  
Вјежба – рад у малој групи са ученицима који су већ показали интерес за ову 
врсту активности и остварили одређене резултате у тимском раду.  
 
Вријеме: Укупно трајање 120 мин.  
− Едукација, 30 мин.  
− Вјежба – Израда пројекта, 60 мин.  
− Презентација и резиме, 30 мин.  
 
Напомена: Групу чине ученици, али и један број наставника који би се 
обучили и били подршка ученицима у даљем раду.  
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6.3.3. Трећи ниво 

 
Трећи ниво се реализује у два корака.  
 
I корак: 
Има за циљ едукацију ученика за улогу едукатора и активног судионика у 
изради Наставног плана и програма и креатора школе (ваннаставне 
активности, тимови подршке, едукација за ученике едукаторе, рад на 
превенцији, самопомоћи и помоћи. . .). Циљ се остварује кроз предавања и 
интеракцију тренера и ученика, односно учесника радионице.  
 
Укупно трајање 45мин.  
 
II корак:  
Има за циљ увођење дебате као обавезног рада са ученицима са циљем да 
ученици постану обучени да наметну своје идеје и аргументовано их 
заступају и бране (кроз ваннаставне активности и одјељенску заједницу).  
 
Вријеме: Укупно трајање 135 мин.  
− Едукација о дебатним правилима, 30 мин.  
− Одређивање теме и ученика за дебатовање, 10 мин.  
− Припрема за дебату, 25 мин.  
− Дебата (показна), 60 мин.  
− Резиме и евалуација, 10 мин.  
 
Учесници су ученици и један број наставника који ће их у даљем раду 
помагати и подржавати.  
 
Напомена: У понуђеном материјалу Први ниво је детаљно разрађен и дат је 
сав неопходни материјал за успјешну реализацију радионице у два корака. 
Довољно је да тренер прати дата упутства, направи добру припрему и 
припреми предложени материјал и успјех неће изостати. При томе је 
неопходно да тренер успостави добру комуникацију, анимира учеснике и 
третира их као равноправне саговорнике.  
 
Други и Трећи ниво је представљен само кроз план активности са разрађеним 
временом. Такође је предвиђено да се сваки ниво реализује кроз два корака 
са јасно дефинисаним циљевима 
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6.4. ПРИЛОЗИ 

 
Прилог 1: 
 
БОНИ МИЛЕР 
Бонние Миллер 
 
"ШКОЛА НЕ ТРЕБА БИТИ МУЧЕЊЕ, ВЕЋ УПРАВО СУПРОТНО, ОНА ТРЕБА БИТИ 
МЈЕСТО ГДЈЕ СЕ ЊЕГУЈЕ ЕМОЦИОНАЛНИ, ДРУШТВЕНИ И КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ 
ДЈЕТЕТА." 
 
 
Прилог 2: 
 
БОНИ МИЛЕР: 
 

- бављенје  комплетним дјететом – поред академских вјештина, дјеца 
морају бити оспособљена за емоционалну интелигенцију и друштвене 
вјештине: комуникација, контрола стреса, рјешаванје конфликтних 
ситуација, толеранција, самосвјесност, самоконтрола и тимска 
сараднја. 

- промијенјен однос ученик – наставник: позитивна комуникација гради 
код ученика самопоузданје и сигурност. 

- савремене методе наставе – активно учешће ученика 
- промјена атмосфере у учионици – доводи до промјене физичке и 

емоционалне атмосфере у учионици 
- савремена опрема  
- промјена НПП 
- родитељи као партнери у школи   
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Прилог 3: 
 

БИНГО 
 
Пронађите у групи неког ко одговара опису... 
 
Има добар 
смисао за 
хумор 

Рјешава 
проблеме са 
лакоћом 

Креативан/а 
је, с лакоћом 
долази до 
нових идеја 

Искористи 
сваку прилику 
да проба, 
доживи, 
примјени 
нешто ново 

 
 

Воли БУРЕК 

Избјегава 
даванје 
повратне 

информације 
својим 
колегама 

 
 
 

Има 
интересантан 

хоби 

Зна гдје ће 
чекати НОВУ 
ГОДИНУ 

Зна свирати 
неки 

инструмент 
 
 
 
 

Воли да 
троши 
новац 

Има очи срне 
 
 
 
 
 
 

Воли путовати Ужива у 
музици 

Није 
доручковао/ла 

Вјерује у 
(чита) 
хороскоп 

 
 
 

Вјерује да 
промјене 
доносе 

проблеме и 
несигурност 

 
 
 
 

Вјерује својој 
интуицији 

Досада је 
примијенио/ла 
нешто са 
тренинга у 
свом послу 

Има на себи 
нешто црвено 

(одјећа) 

Рођен/а у 
децембру 

Сматра да је 
свака 

промјена 
изазов 

 
 
 
 
 

Радије би 
био/била 

негдје друго 
него на овом 
тренингу 

 
 

Ужива у 
природи 

Воли да плеше Зна да воли 
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Прилог 4: 
 

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
 
1. Каквим врстама активности се бави САВЈЕТ УЧЕНИКА ваше школе 
 

a) Организација забава 
b) Едукација ученика о ученичким правима 
c) Едукација ученика о важним темама 

 
 
2. Може ли Савјет ученика  утицати на одлуке донесене од стране    

директора 
                      

a) Да – зашто 
b) Не – зашто 

   
   
3. Да ли представник ученика има право да присуствује сједници НВ 
 

a) Да  
b) Не 

 
 
4. Да ли су ученици ваше школе информисани о ученичким правима 
 

a) Да 
b) Не 

 
 
5. Да ли ваши професори подржавају идеју Савјета ученика 
 

a) Оцијените од 1 до 5: _________________ 
 
 
6. Која су два највећа проблема у вашој школи, а тичу се Савјета 

ученика 
 

a) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
b) ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Прилог 5: 
 

САВЈЕТ УЧЕНИКА 
 
Дефиниција: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Проблеми при формиранју Савјета ученика: 

- недостатак материјалних средстава 
- манјак простора 
- незаинтересованост 
- неразвијена свијест ученика 
- неинформисаност 
- неповезано дјелованје унутар саме школе. 

 
 
ПРИЈЕДЛОЗИ: 

- повезиванје са организацијама као што су ЛОВ (локално омладинско 
вијеће) у сврху стваранја „мреже“ на што ширем подручју  

- презентација Савјета ученика и начина за нјихово формиранје по 
среднјим школама општине, па и шире, посебно у свакој школи 

- успоставити квалитетнији  однос између среднјих и основних школа 
(помоћ при избору среднје школе) 

 
 
(Заједница ученика, представника свих одјељенја (по два представника), с 
циљем активног учешћа ученика у школској проблематици) 
 
 
Прилог 6: 
 

ФУНКЦИЈЕ ВИЈЕЋА УЧЕНИКА 
 
Нови оквирни закон о школству: Савјет ученика представља мишљенје 
ученика пред Школским одбором – ученици учествују у доношенју одлука 
 
Могућност за учешће ученика у креиранју школског живота 
 

1. Разговор са професорима 
2. Дискусије – округли столови 
3. Радне групе (секције) 
4. Уређиванје школских просторија 
5. Прославе 
6. Информисанје 
7. Такмиченја 
8. Екскурзије, посјете, излети 
9. Рјешаванје сукоба 
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Прилог 7: 
 

МОГУЋА ПОДРУЧЈА УЧЕШЋА УЧЕНИКА 
 
Кроз Савјет ученика: 

- Развојни план школе (чланови развојних тимова) 
- Годишнји програм рада школе (планиранје и избор ваннаставних 

активности) 
- Учешће у раду Наставничког вијећа (рјешаванје актуелних проблема у 

школи: простор, читаоница, библиотека, приредбе, школски лист, 
прославе, такмиченја, екскурзије...) 

 
Допринос организацији разреда: 
У оквиру разреда сви учествују 

- Кроз комисије за оцјенјиванје 
- Праћенје изостанака 
- Помоћ код ученја 
- Акције хуманитарног карактера 
- Културно забавне активности 

 
Сараднја са широм заједницом 

- Преко родитеља или траженје помоћи, информација, истраживанја 
кроз активности типа ЦИВИТАС, или ДЕБАТНИХ клубова  

 
ЕДУКАЦИЈА – Оспособити ученике за улогу едукатора 

- Кроз одјељенске заједнице, трибине, округле столове, редовну      
наставу, држати предаванја о ученичким могућностима и успјесима на 
нивоу школе, локалне заједнице па и шире 

 
Формирати групе за помоћ и самопомоћ  

- Које ће учествовати у рјешаванју конфликата, пружати помоћ и 
подршку 

 
Учешће у раду Школског одбора 
 
Утицај на НПП и реформе 
 
Израда и реализација пројеката (прикупљанје средстава) 
 
Ученичке задруге 
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7.1. УВОД: МОДЕРНИ И ДЕМОКРАТСКИ ШКОЛСКИ 
МЕНАЏМЕНТ 

"Јуче сам био паметан и желио сам 
 мијењати свијет.  

 Данас сам мудар и зато 
 мијењам себе"  

 
 Ш. Чинмој 

 
Демократска школа, идеално схваћена, јесте школа у којој се све одлуке и 
сви конфликти рјешавају кроз учешће и сарадњу свих заинтересованих 
страна, а то су директор, руководство, наставници, родитељи и ученици. У 
тако организованој школи наставници су задовољнији и испуњенији собом, а 
ученици ангажованији и активније учествују у свом школовању. Овакав 
модел школе супротстављен је класичном, хијерархијском, централизованом 
вођењу школе у којој директор и неколико сарадника одлучују, управљају и 
рјешавају проблеме. Појму демократске школе донекле одговара и 
дефиниција модерног и демократског менаџмента у школи. Сам појам 
менаџмент у школи значи начин на који је организовано школско 
руководство. Уобичајено је да га чине: школски одбор, директор, помоћник 
директора, секретар и рачуновђа. Рад школског менаџмента је најнижи ниво 
одлучивања (изнад је ниво Владе, Министарства, општине).  
  

a) Циљ ове реформе би био, између осталог, модеран и демократски 
менаџмент који подразумијева пребацивање слободе и одговорности 
одлучивања и рјешавања проблема са директора на наставнике, 
родитеље, ученике и локалну заједницу, тј. све заинтересоване 
стране.  

 
b) Био би обавезан демократски избор чланова школског одбора и 

директора.  
 

c) Претходно би сви били обавезни проћи обуку из области менаџмента. 
Обука односи се на Савјет родитеља, Савјет ученика, као и на све 
запослене у школи.  

 
Да би рад школе био што ефикаснији и резултати што бољи неопходно је у 
свакој школи обезбиједити: 
− да све заинтересоване стране имају једну заједничку визију школе 
− ефикасно стратешко и акционо планирање рада школе 
− транспарентно управљање буџетом и прикупљање средстава 
− квалитетна комуникација 
− успјешно рјешавање конфликата и доношење одлука  
− тимски рад 
− стално праћење и евалуација резултата рада.  
 
Наше препоруке за постизање планираних циљева су: 
− да се ситуација у школи узме у обзир прије извођења обуке; 
− да је особље школе припремљено и мотивисано за обуку; 
− да обука буде прилагођена потребама и интересима наставника; 
− да обука слиједи стварна искуства; 
− да се при обуци користе модерне и разнолике методе; 
− да се сви облици едукације раде у групама са највише тридесет учесника; 
− да сами наставници идентификују проблеме и предлажу рјешења за исте; 
− да се континуирано проводи праћење и обавезно ради евалуација. . .  
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7.2. НАШЕ ПОЗИТИВНЕ ИМПРЕСИЈЕ СА ТЕРЕНА 

 
Обилазећи школе у којима смо држали обуку из области школског 
менаџмента, наилазили смо на примјере квалитетног тимског рада. Овом 
приликом навешћемо само неке квалитетне примјере.  
 
Успјешни примјери тимског рада, сарадње наставника, родитеља и ученика: 

1. У Гимназији Мостар у Мостару један родитељ, члан тима родитеља који 
сарађују са менаџментом школе, помогао је организацију матурске 
екскурзије, уплативши комплетан износ аранжмана за 10 ученика из 
категорије материјално угрожених. Ово је одличан примјер сарадње и 
тимског рада у школи.  

2. У основној школи "Десанка Максимовић" у Приједору, једна група 
наставника предложила је лако изводљиво рјешење уређења школског 
дворишта. Планом је замишљено да у самом пројекту уређења 
учествују и наставници и ученици и родитељи-приватни бизнисмени из 
локалне заједнице.  

3. Представници Савјета ученика у Гимназији Бугојно у Бугојну, кроз 
пројекте ЦРС-а активно су учествовали у опремању школе у 
вриједности од 120 хиљада КМ.  

4. У ваннаставним активностима ученика Гимназије у Бања Луци, кроз 
рад секције Културом против дроге реализовани су различити пројекти 
из различитих области. Резултати оваквог рада јесу најбоља промоција 
школе.  

5. Потребно је истаћи и примјер врло успјешног менаџера, директора 
Гимназије "Фра Грга Мартић" у Мостару, г-ђе Мирјане Дујмовић, школе 
која је организована по модерним стандардима менаџмента.  

 
 

7.3. ПЛАН ТРЕНИНГА/ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДЕМОКРАТСКОГ 
И МОДЕРНОГ МЕНАЏМЕНТА У ШКОЛИ 

 
Обука је предвиђена за све субјекте укључене у образовни процес, а школа 
ће се опредијелити за едукацију одређених циљних група (наставника, 
родитеља, ученика).  
 
Назив тренинга: Модерни демократски менаџмент 
  
Главни циљ 
тренинга:  

Стварање квалитетнијег рада у реформисаној школи, 
отвореној за сарадњу свих заинтересованих страна кроз 
тимски рад.  

  
Функционални 
циљеви:  

− упознавање са основним појмовима на ову тему 
− континуирана едукација 
− промјена свијести о комплетној ораганизацији рада 

школе 
− презентација нових облика рада кроз тимски рад 
− учење демократском моделу избора сарадника 

главног менаџера из реда наставника 
  
Потребни материјали за обуку 
Неопходни 
материјали за 
тренера: 

− графо-фолије 
− графоскоп 
− порт-фолије 
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− фломастери у боји 
− празне картице за листу очекивања 
− ЦД-ови на утврђену тему  
− основна правила за успјешан рад у групама 

 
Основна правила за успјешан рад у групама 

1. Објасните да ћете радити једну активност како бисте рад у групама 
учинили угодним и успјешним.  

2. Тражите од учесника да раде појединачно. Они би требали написати 5-
6 правила како би рад у групама текао глатко нпр. будите тачни, 
радите сами.  

3. Формирајте групе од 6 чланова. Учесници дијеле и упоређују своја 
правила да би се сложили око десет правила, касније их напишу једно 
по једно на сваком листићу. Представници група представљају 
правила групе другим групама.  

4. Групе поредају своје листиће у двије колоне на табли.  
5. Листа се мора свести на десет до дванаест правила.  
6. Прави се постер за цијелу групу са завршном групом правила.  

  
Листа основних правила понашања у групном раду  
 
Сами учесници се договарају и предлажу правила понашања у групама као 
нпр. искључимо мобилне телефоне, слушајмо једни друге, уважавајмо се, 
поштујмо се, учимо једни од других, размјенимо искуства итд. Тренер их 
записује, ставља на видно мјесто до краја обуке, како би у случају потребе 
учесници могли да се подсјете на њих (слиједи прилог бр. 1). 
 
 
Прилог број 1 
 
Један од примјера листе правила понашања: 
− поштујмо вријеме рада 
− подијелимо и поштујмо своје улоге 
− слушајмо једни друге 
− договоримо се 
− изнесимо своје мишљење и поштујмо туђе 
− будимо активни и интерактивни 
− поставимо јасне групне задатке 
− договорено остаје у групи 
− док радимо, не ометајмо друге 
− држимо се теме 
− подржимо тимски рад и добру атмосферу у групи 
− похвалимо добре идеје 
− угасимо мобителе.  
 
 
Неопходни 
материјали за 
учеснике обуке: 

− копирани сажетак текста за учеснике 
− евалуациони листићи 
− припремљен дневни ред с могућношћу допуне 

(слиједи прилог бр. 2).  
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Прилог број 2 
 
Дневни ред радионице на тему: Модеран и демократски школски менаџмент 
(едукација циљаних учесника) 
 
Гимназија (мјесто одржавања): ______________________________________ 
Датум: __________________________________________________________ 
 
Вријеме (мин)  Тема Реализатори 
30 минута − најава теме и 

циљева радионице 
− представљање 

тренера 
− успостављање листе 

понашања у групама 
− попуњавање 

упитника 
(Разумијевање 
самога себе: Имаш 
ли предиспозиције 
да будеш менаџер?) 

Тренери и учесници 
обуке 

20 мин Кратко теоријско 
излагање тренера на 
задату тему 

тренери 

Пауза- 10 мин Међусобна дискусија тренери и учесници 
5 мин Формирање група тренери и учесници 
15 мин Радионица "Пирамида 

живота"  
учесници 

35 мин Радионички рад на 
задату тему 

учесници 

Пауза-20 мин Освјежење тренери и учесници 
25 мин Презентација групног 

рада 
учесници 

10 мин Евалуација радионице тренери и учесници 
10 мин  Завршна дискусија са 

утисцима и порука 
радионице 

Тренери и учесници 

 
 
Временски 
оквир за 
тренинг/обуку: 

Укупно трајање обуке 180 минута 

  
Увод (30 минута):  − најава теме  

− представљање проблема 
− успостављање правила понашања 
− почетна евалуацију тренутног стања кроз разговор 
− упитник разумијевања самога себе: Имаш ли 

предиспозиције да будеш менаџер?  
  
Циљ  
уводних 
активности: 

− увођење учесника у проблем 
− подизање мотивације за рад 
− самопроцјена своје улоге у радионичком раду. 

(слиједи прилог упитника) 
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Прилог број 3 
 
Разумијевање самога себе: имаш ли предиспозиције да будеш менаџер? 
 
Менаџерско вођење организације је пуно другачије данас него икада прије у 
историји. Иако већина жели да управља због узбуђења, статуса, моћи и 
добрих награда, менаџерско вођење захтјева одређене вјештине, 
способности, компетенције као и жељу за менаџерским вођењем.  
 
Испод се налази 20 питања помоћу којих можете сазнати имате ли 
менаџерског талента. Процјените свако питање користећи сљедећу љествицу: 
 
1. Могу учинити да други раде оно што ја хоћу да 

раде 
КЈ СМ НС ДС ПС 

2. Ја увијек процјењујем своје радне учинке КЈ СМ НС ДС ПС 
3. Не волим да се мијешам у канцеларијске интриге КЈ СМ НС ДС ПС 
4. Волим слободу коју пружају задаци са отвореним 

циљевима 
КЈ СМ НС ДС ПС 

5. Радим најбоље кад су ствари уређене и мирне КЈ СМ НС ДС ПС 
6. Уживам у усменим презентацијама великим 

групама људи 
КЈ СМ НС ДС ПС 

7. Сигуран сам у своје способности да одрадим 
тешке задатке 

КЈ СМ НС ДС ПС 

8. Не волим писати КЈ СМ НС ДС ПС 
9. Волим рјешавати тешке проблеме КЈ СМ НС ДС ПС 
10. Ја сам организована особа КЈ СМ НС ДС ПС 
11. Тешко ми је рећи другима да су погријешили КЈ СМ НС ДС ПС 
12. Волим да радим фиксне сате сваки дан КЈ СМ НС ДС ПС 
13. Гледам на рад са папирима као на тривијалан 

посао 
КЈ СМ НС ДС ПС 

14. Волим помоћи другима да науче нове ствари КЈ СМ НС ДС ПС 
15. Волим радити сам КЈ СМ НС ДС ПС 
16. Вјерујем да је важно кога знаш, а не шта знаш КЈ СМ НС ДС ПС 
17. Волим радити неколико ствари у исто вријеме КЈ СМ НС ДС ПС 
18. Добар сам у управљању новцем КЈ СМ НС ДС ПС 
19. Радије волим да се повучем из свађе него да 

пустим ствари да измакну контроли 
КЈ СМ НС ДС ПС 

20. Знам радити на рачунару КЈ СМ НС ДС ПС 
 
КЈ= као ја; СМ= слично мени; НС= нисам сигуран;  
ДС= донекле супротно од мене; ПС= потпуно супротно од мене. 
За питања од 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 и 20 дајте себи 5 
бодова за сваки КЈ одговор, 4 бода за СМ, 3 бода за НС, 2 бода за ДС, 1 бод 
за ПС.  
За остала питање бодујте се у супротном редослиједу, значи 1 бод за КЈ, 2 
бода за СМ итд... Саберите бодове.  
 
Шта значи остварени збир бодова? 
 
Максимални број бодова је 100. Број бодова између 80-100 показују да ви 
посједујете многе вјештине које су потребне успјешном менаџеру.  
Дати резултат казује да имате и јаку жељу да управљате другима.  
 
Број бодова између 40-79 показује да имате неке од способности да 
управљате успјешно, али вам је потребно мало унапређење. Учење нових 
вјештина и искустава могу вам послужити.  
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Број бодова испод 40 указује да су ваше способности скривене и да имате 
малу жељу да управљате другима. Неко из ове категорије ко жели да 
управља треба да обрати пажњу на менаџерске вјештине и технике у којима 
се осјећа најслабијим. (Извор: Robbins П.S. , De Cenzo А. D. , 1998, 14-15) 
 
 
Фокусирање на задату тему – трајање 20 минута - кратко теоретско 
излагање тренера (слиједи прилог бр. 4) 
 
На тему коју обрађујемо припремили смо више извора текста. Тренерима је 
остављено да се према властитом избору опредјеле за текст који ће 
користити на обуци. Концепт материјала тренери ће презентовати на графо-
фолијама, а његов сажетак унапријед копирати за учеснике. Истовремено 
подијелити и празне картице за листу очекивања.  
 
 
Прилог број 4 
 
Модеран и демократски школски менаџмент 
 
Ријеч "Management" (лат. manus-рука; manage-руковођење и енг. manager-
управитељ, пословођа, директор) први је употријебио Fredericki W. Таylor, 
утемељивач менаџмента као научне дисциплине у другој половини 19. 
стољећа.  
Многи аутори на различите начине дефинишу појам менаџмент. Најчешће 
цитирана дефиниција појма менаџмент је дефиниција америчке теоретичарке 
бизниса из раних 30-их година прошлог стољећа, Mary Follet, која гласи да је 
менаџмент умијеће обављања послова помоћу људи.  
Истински отац менаџмента је Француз Henry Fayol, који је далеке 1916. 
године у својој парадигмичној књизи "Administration Industrielle et Generale" 
утврдио да је ткз. административна функција, тј. менаџерска функција, 
централна функција сваке радне организације. H. Fayol упоређујући радну 
организацију са људским организмом, менаџерској функцији даје улогу мозга 
и крвотока.  
Истински гуру менаџмента Пeter Drucker сликовито каже: добар менаџер је и 
композитор и диригент, тј. човјек који има способност да подједнако добро 
користи и лијеву и десну страну мозга. Он је први теоретичар менаџмента 
који је успјешност менаџерског процеса почео сагледавати кроз димензију 
ефективности и димензију ефикасности. По њему бити ефективан значи 
радити праве ствари, док бити ефикасан значи радити ствари на прави 
начин.  
Кoontz и Wеihrich дефинишу менаџмент као процес у којем појединци радећи 
заједно у групама ефикасно остварују постављене циљеве.  
Не улазећи дубље у елаборацију неких других најразличитијих дефиниција 
менаџмента, под појмом менаџмент обухваћене су све пословне активности 
које обављају менаџери у оквиру одговарајуће радне организације, 
ангажујући потребне ресурсе, уз тежњу да се осигура одговарајући баланс, 
између ефективности и ефикасности у кратком и дугом временском року у 
промјенљивој околини.  
 
Битне карактеристике менаџмента:  
− тимски рад 
− остваривање циљева 
− равнотежа ефикасности и ефективности 
− рационално кориштење ограничених ресурса 
− промјењива околина.  
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Добро менаџерство није само прикупљање средстава, то је ТИМСКИ рад свих 
актера умрежених у један заједнички циљ, а то је континуиран рад на 
промјени свијести о школи, рад на савладавању техника добре комуникације 
и толеранције на континуираној едукацији, кориштењу искустава успјешних 
школа, константној доради стратегије развоја школе, те тимским и 
транспарентним радом свих умрежених субјеката.  
− Једна од основних претпоставки успјешног менаџерства јесте стална 

квалитетна материјална помоћ кроз ријешену законску регулативу у којој 
би била дата одређена флексибилност главном менаџерском тиму у 
школи.  

− Партнерски односи свих учесника у образовању (образовних институција, 
директора, наставника, ученика, родитеља као и локалне заједнице и 
шире), у циљу општег добра.  

− Овакав активан однос у раду школе омогућио би квалитетну наставу којом 
би били задовољни и ученици и родитељи и наставници.  

− Тимски рад у школи свакако би се позитивно одразио и на опште стање у 
локалној заједници и шире.  

− Ученици образовани на овај начин (научени на тимски рад, научени 
техникама комуникације, преузимају одговорност да боље и квалитетније 
раде у демократском окружењу и да имају свој став о сваком питању које 
се пред њих постави.  

 
 
Менаџери – Носиоци процеса менаџмента 
  
Носиоци процеса менаџмента су менаџери. Традиционална дефиниција 
менаџера је да су менаџери људи који су одговорни за рад других људи, 
односно људи који имају формалну "моћ" у односу на групу људи чији рад 
координирају.  
 
Врсте менаџера 
Менаџерске позиције унутар једне организације идентификују се кроз процес 
изградње организационе структуре.  
Изградњом организационе структуре пројектују се радна мјеста и 
организационе јединице, те се додјељује "моћ" појединим радним мјестима у 
односу на групе извршилаца на свим организационим нивоима и у 
различитим дијеловима пословног процеса.  
И управо критеријум организационог нивоа и критеријум пословног подручја 
су критеријуми за идентификовање различитих врста менаџера.  
Према критеријуму организационог нивоа, разликују се три врсте менаџера и 
то: 
1. менаџер прве линије: они координирају рад оперативних извршилаца на 

организацијском дну 
2. менажери средње линије: они су одговорни за поједине дијелове 

пословног процеса  
3. главни (топ) менаџери: одговорни су за пословање цјелокупне 

организације, они су кључни организацијски ресурси 
 
Према критерију пословног подручја, можемо говорити о различитим врстама 
менаџера. То су, на примјер: маркетинг менаџери, финансијски менаџери, 
менаџери истраживања и развоја школског рада, менаџер наставник у 
учионици, менаџер разредник, менаџер за ваннаставне активности, менаџер 
за рад са родитељима, менаџер за рад са ученицима, менаџер ученик, 
менаџер родитељ.  
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Менаџерске функције (активности) 
 
Водећи пословне процесе, менаџери обављају широк сет најразличитијих 
пословних активности. Теоретичари менаџмента групишу сродне пословне 
активности у тзв. менаџерске функције и то: 
− стратегијски менаџмент(стратегијско планирање) 
− организовање 
− менаџмент људских ресурса(материјални или физички ресурси, људски 

ресурси и финансијски ресурси) 
− оперативно вођење 
− оперативна контрола  
 
Ефикасан менаџмент у школи карактеришу: 
 

a) Учешће свих заинтересованих страна у процесу одлучивања 
(министарство, општина, завод, директор, наставници, родитељи, 
ученици), комуникација међу њима и свјесност о заинтересованим 
странама.  
Примјер: Директор ради свој посао, професори предају, ученици уче, 
родитељи очекују резултате а нико не размишља шта и како се то 
ради, шта други мисле о томе (проблеми у настави, радно вријеме. . .) 
или, тренутно стање у нашим школама је такво да ниједна промјена не 
може проћи ако директор то не одобри. Директор се пита за сваку 
ситницу и одлучује о њој.  

 
b) Ефикаснија употреба људских ресурса, развој људских ресурса 

(професионални развој, обука за менаџмент, акционо планирање рада 
за све запослене). Улагање у људске ресурсе једна је од 
најпродуктивнијих инвестиција, обраћајући пажњу на нова подручја 
васпитања и образовања за која традиционална педагогија није имала 
слуха (емоционално васпитање, радно-акционо, социјално).  
Примјер: максималан квалитет рада уз боље услове, али и одговорност 
професора ван пуког одржавања наставе уз стални тренинг наставника 
у сарадњи са надлежним институцијама(овај тренинг, пилот школе, 
остале обуке. .) 

 
c) Тимски рад, удруживање на различитим основама и делегирање на 

нивоу струке, мултипрофесионално и слично. Тимски рад јача "ми" 
идентитет и идентификацију запослених са колективом, као и мањим 
групама у којима дјелује.  
Примјер: На нивоу актива размјена искустава, тражење савјета, 
предлагање, препорука литературе и томе сл. , под условом да знаш 
да имаш слободу да направиш од часа оно што мислиш да је најбоље 
(умјесто сувопарног предавања). Таква сарадња пружа осјећај 
одговорности задовољства као и могућност одлучивања.  

 
d) Рјешавање конфликата и доношење одлука од најједноставнијих 

(проблематичан ученик, професор који крши закон, и томе сл.) до 
ситних проблема (како организовати неке активности у школи).  
Кад настане проблем у школи поставља се питање да ли све зависи од 
директора школе или се може утицати на развој ситуације. Познато је 
да конфликти стварају негативне емоције, повређују личност, смањују 
кохезију и дијеле и разбијају групу.  
У позитивној атмосфери конфликти могу произвести боље 
разумијевање, појачати интеракцију и мотивацију а могу помоћи да се 
лакше донесу одлуке.  
Примјер: Било који конфликт у школи и начин њиховог рјешавања.  
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e) Бољи резултати школовања, праћење, евалуација, ефикасно вођење 

података (нпр. ЕМИС), информациони системи за образовни 
менаџмент, и све што рад у школи чини квалитетним и ефикасним.  
Менаџмент у кориштењу информација подстиче рад у коме сам ученик 
тражи информације, систематизује их и уз помоћ професора 
употријеби на адекватан начин, што је, у односу на класичан начин 
рада, продуктивније и корисније. Потребно је овдје нагласити значај 
материјалне подршке без које се иновација нове образовне 
технологије, као и образовање наставника за њену примјену, тешко 
остварује.  
Примјер: Акциони план примјене иновација за један предмет 
направљен на нивоу актива.  

 
f) Много ближа сарадња са локалном заједницом (општина, невладине 

организације, културне и друштвене институције и слично) 
Примјер: Град има доступне информације како функционише школа. 
Интерес града је да има квалитетну основну школу, квалитетну 
гимназију.  
Да ли постоји начин да се изрази незадовољство услугама школе или 
обратно, да школа реагује на услуге града или било кога из локалне 
заједнице.  
Примјер: Што више заинтересованих страна учестује у одлучивању 
више је оних којима одговараш, али више и мислиш о ономе што 
радиш (јавност рада у школи).  

 
g) Стратешко и акционо планирање би обезбиједило да свака школа има 

информације о контексту у којем се школа налази и које су то 
промјене на које треба да се обрати пажња. Идеалан примјер би био 
школа која савршено функционише, код које би стратешки план или 
план активности био да се одржи постојеће стање. Шири циљеви би 
били нпр. како увести промјене у начин руковођења или како 
укључити у комуникацију о школским проблемима разне 
заинтересоване стране. Исто тако план садржи и уже циљеве и 
задатке, тј. на који начин достићи шире циљеве. План акције предвиђа 
нпр. обучавање одређеног броја људи за нови начин руковођења, 
школског одбора, савјета ученика или родитеља.  

 
h) Једна заједничка и цјеловита визија школе, јасну идеју о томе како 

нека школа треба да изгледа, које су промјене које треба увести, због 
чега и на који начин, а све је то дио добро осмишљеног и урађеног 
стратешког и акционог плана.  
(слиједи прилог шема на графофолији бр. 5) 
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Прилог број 5 
 

 
 
Главни менаџер (топ менаџер) - кључни организациони ресурс 
 
Главни менаџери налазе се на организацијском врху радне организације и 
они су кључни организациони ресурс, јер од њихове способности најчешће 
зависи успјешност саме радне организације.  
 
Сарадници главног менаџера из реда наставника 
 
Демократски изабрани од својих колега из разлога: 
− Посједују квалитет и стручност 
− Стварају позитивну атмосферу и повјерење 
− Толерантни су 
− Иноватори су 
− Визионари су 
− Одговорни су 
− Ентузијасти су 
− Посједују одређене "везе" или познанства 
− Репрезентативно представљају свој тим који их је изабрао 
− Њихов допринос је мјерљив и може се вредновати 
− Одговорно учествују у реализацији зацртане развојне стратегије 
− Тимски раде на стварању квалитетнијег амбијента у школи и изван ње 
− Њихов рад је јаван и доступан свима (најчешће праћен локалном 

медијском кућом).  
 
Сарадници главног менаџера - ученици  
 
Такође демократски изабрани од стране школског парламента или савјета 
школе: 
− чине их ученици различите старосне доби 
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− то су талентовани ученици из различитих области 
− обавезно их треба укључити у доношење и реализацију стратегије развоја 

школе 
− стално их треба потицати и охрабривати у раду 
− омогућити им да самостално креирају ваннаставне активности према 

властитим жељама 
− обавезно их укључити у све школске пројекте који се реализују 
− омогућити им да кроз различите радионице пренесу своја знања и 

искуства другим ученицима.  
 
Сарадници главног менаџера – родитељи ученика 
 
Врло пажљиво бирати родитеље као сараднике менаџере, трудећи се да они 
заиста дају допринос развоју школе. То би прије свега требали бити:  
− родитељи који воле дјецу-пријатељи школе 
− родитељи који су спремни своје слободно вријеме уложити у напредовање 

школе 
− родитељи-локални бизнисмени 
− родитељи-локални привредници 
− родитељи-представници извршне и законодавне власти 
− родитељи умјетници 
− родитељи-љекари 
− родитељи-представници невладиних организација.  
 
Циљ оваквог начина активног укључивања родитеља у рад школе јесте 
искориштавање свих локалних капацитета ради квалитетнијег рада у школи, 
стварање угодније атмосфере пуне повјерења и сарадње.  
 
Кратка пауза  
(10 минута):  

Искористити је за дискусију и размјену мишљења са 
учесницима обуке.  

  
Радионица 
"Пирамида 
живота" по 
групама (15 
минута): 

Циљ радионице јесте препознати личне потребе и 
уважавати потребе других, а све кроз сарадњу у 
тимском раду као и развијање добре комуникације и 
сарадничких односа (слиједи прилог бр. 6).  

 
 
Прилог број 6 
 
Радионица: Пирамида живота 
 
ЦИЉ:  
 

Помоћи учесницима да науче препознавати личне потребе и 
уважавати потребе других.  

  
ВЈЕШТИНЕ:  Препознавање својих потреба, међусобна сарадња 
  
ТОК 
АКТИВНОСТИ:  

Учеснике подјелити у 5 група и дати им упутства за вјежбу 
"Пирамида живота". 

Размислите о свему што вам је у животу потребно да бисте 
били задовољнији, сретнији и успјешно напредовали у 
струци.  
Напишите све што вам у вези с тим падне на памет (особе, 
особине, ствари, појаве). Настојте бити реални! 
Кад завршите, означите све што сте написали бројевима 
од 1 на више, тако да оно што вам је најважније означите 
бројем 1, а мање важно већим бројевима. Ако сте нешто 
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пропустили, допишите. Имате 15 минута времена.  
Када завршите, замислите да је све оно што сте написали 
камење од којег ћете градити пирамиду. На дно упишите 
оно што вам је најважније. То су камени темељи који носе 
пирамиду. Сложите камење према врху, тако да је оно 
што вам је најмање важно на самом врху пирамиде. С 
пријатељима у групи подијелите што сте написали. Сада 
покушајте сложити заједничку пирамиду ваше групе, 
уважавајући друге, али и залажући се за своје камење. 
Групне пирамиде представите једни другима.  
Шта је резултат ове радионице?  
Шта смо открили о себи, а шта о другима? Које су 
сличности, а које разлике? Јесмо ли се уважавали, 
сарађивали и били искрени једни према другима? 

 
 

7.4. РАДИОНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 
1. Формирање група - 5 минута 

Групе хетерогене, зависне од бројности колектива, а могу се формирати 
по струкама или случајним избором.  
Користити основна правила понашања за рад у тиму – према прилогу бр. 
1.  

 
Први задатак група - трајање 15 минута 
Свака група идентификује листу приоритетних проблема своје школе 
везаних за менаџмент у циљу побољшања рада у школи.  
Група прави постере на хамер папиру користећи фломастере у боји. Групи 
је дата могућност да на свој начин вербално или визуелно представи 
одређене проблеме.  

 
Други задатак група - трајање 20 минута 
Активност I: 
 Избор најзначајнијег проблема реално рјешивог 
Свака група издваја један тренутни проблем који оптерећује рад 
школе, а рјешив је.  

 Припрема акционог плана за његово рјешавање 
Свака група за идентификовани проблем припрема и ради мањи план 
активности за његово рјешавање. Потребно је инсистирати на тимском 
рјешењу проблема у којему ће свако имати своју улогу. План јасно 
показује слијед активности и конкретна задужења. Начин излагања 
препуштен је свакој групи (демонстрација цртежом, скечом, писаним 
текстом. . .).  

Активност II: 
 Приједлог сарадника главном менаџеру из реда наставника 
Свака група идентификује и предлаже потенцијалног сарадника-
менаџера. То је члан групе који има особине доброг менаџера и који се 
својим радом већ посебно истакао.  

Активност III: 
 Избор презентатора групе 
Један члан групе, може их бити и више, презентује пред свима рад 
своје групе, а најчешће је то предложени сарадник – менаџер.  

 
2. Дужа пауза за освјежење – трајање 20 минута 
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3. Презентација порт-фолија група - трајање 5 минута по групи 
Презентација урађених малих акционих планова сваке групе, те избор 
најуспјешнијег рјешења-акционог плана.  

 
4. Евалуација радионице – трајање 10 минута 

Учесници испуњавају евалуационе листиће о садржају и току радионице. 
Затекли су их на столу на почетку радионице као понуђени радни 
материјал.  

 
Припремљени евалуациони листићи за крај радионице (слиједи прилог бр. 7) 
 
Циљ ове активности јесте снимање нивоа затеченог стања у школи из ове 
области.  
На основу резултата евалуације планирати сљедеће активности.  
 
 
Прилог број 7 
 
ЕВАЛУАЦИЈА РАДИОНИЦЕ 
Назив радионице: 
Датум и мјесто: 
Питања: 
 
1. Шта вам је на радионици највише користило?  
 
 
2. У којој је мјери ова радионица испунила ваша очекивања? 
 

1  2  3  4  5 
веома мало       испунила сва очекивања 

 
 
3. Шта би ову радионицу могло учинити садржајнијом? 
 
 
4. Какве ће промјене услиједити у вашем поучавању као посљедица ове 

радионице? 
 
 
5. Какав је општи утисак о овој радионоци? 

 
1  2  3  4  5 

није корисно        веома је корисно 
 
 
6. Предложите теме о којима бисте радо расправљали на будућим 

радионицама.  
 
 
7. Напишите своје коментаре и сугестије о радионици.  
 
 
8. Ваша оцјена рада тренера: 

 
1  2  3  4  5 

није успјешан        веома успјешан  
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5. Дискусија кроз евалуационе резултате – трајање 10 минута 
Дискутује се на основу резултата листе процјене. Врло је битно сазнати 
ставове учесника према овој теми. Кроз разговор закључујемо о ефекту 
обуке и могућим промјенама које ће наступити као резултат ове обуке.  
 Шта даље радити? 
 Ко ће радити? 
 Како ћемо знати да смо постигли циљ? 
 Да ли су нам потребне додатне информације и како до њих доћи? 
 План динамике рада. . .  

 
6. Обуку завршавамо са изреком: 
 

"Јуче сам био паметан, стога сам желио мијењати свијет. 
 Данас сам мудар, стога мијењам себе."  
са којом смо и почели, у жељи да то буде порука ове обуке.  
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