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УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
ЗА ШК. 2016/2017. ГОДИНУ
Признање које носи име др Ђорђа Натошевића, просветног радника, једног од првих српских педагога и оснивача учитељских школа у
више градова, као аутентично војвођанско признање које се додељује
најуспешнијим васпитно-образовним установама и просветним
радницима, додељено је 8. новембра, двадесети јубиларни пут, у
Покрајинској влади.

(→Наставак текста на 3. страни)

„СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА“ ИЗ МИОНИЦЕ
МЕЂУ 50 НАЈБОЉИХ НА СВЕТУ

Наставница ОШ “Милан Ракић“ из Мионице Жељана Радојичић
Лукић нашла се међу финалистима награде “Глобал тичер“ за 2018.
годину. Како се наводи, реч је о једној од највећих наставничких награда у свету. У биографији Жељане Радојичић Лукић објављеној на
сајту награде “Глобал тичер“ истиче се да је она бивша избеглица
и да предаје у руралној средини. Како наводе, прво је организовала пројекат сређивања једне старе и неопремљене учионице, коју је
“претворила у учионицу из снова“, да би након тога 2011. покренула
пројекат “Чаробно село“.“То је мотивисало родитеље да се не преселе у велике градове, већ да са својом децом остану у руралној средини и схвате да креативне акције могу да побољшају квалитет живота
и образовања“, наводи се на сајту награде “Глобал тичер“.

(→Наставак текста на 3. страни)

Резултати са „мале матуре“ под лупом
СВАКИ ДРУГИ ОСМАК ОДЛИКАШ, СВАКИ
СЕДМИ ВУКОВАЦ
У опсежној анализи, коју Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања објављује сваке јесени од увођења „мале матуре“ 2011, наведено је
да половина округа остварује исподпросечна постигнућа на сва три испита – из
српског, математике и са комбинованог теста

(→Наставак текста на 5. страни)
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KARLOVAČKA GIMNAZIJA PROSLAVILA
226. ROĐENDAN

S

• Mitropolit došao „na noge” Sabovu

večanom akademijom, kojoj je prisustvovao veliki broj nekadašnjih i sadašnjih
učenika i profesora, značajnih ličnosti
verskog, kulturnog i političkog života, Karlovačka gimnazija je 03. novembra proslavila 226 godina od osnivanja. Kako je rekao vršilac dužnosti
direktora Karlovačke gimnazije Radovan Kovačević, ta značajna obrazovna i kulturna institucija
nastajala je i opstajala kroz vreme kao izraz opšte
nacionalne svesti srpskog naroda u tadašnjoj Južnoj Ugarskoj, zahvaljujući trudu, duhovnoj i materijalnoj podršci njenih osnivača, mnogobrojnim
generacijama predavača, učenika, donatora i svih
onih koji cene njen ugled i značaj. “Od osnivanja,
Gimnazija je imala misiju da zadovolji i uskladi
dve suštinske životne potrebe srpskog naroda na
ovim prostorima”, istakao je Kovačević. Prema njegovim rečima, prva je da
shvati i održi korak s kulturnim i civilizacijskim tokovima s drugim narodima
u monarhiji, a druga da se sačuva istorijska svest i nacionalni identitet sa svim
svojim bitnim obeležjima, što je često bilo teško.
Od početka je bila ne samo hram nauke i znanja nego i mesto nezaboravnog
drugovanja, mladalačkog romantizma i entuzijazma, nacionalne inspiracije i
svesti o potrebi očuvanja narodnog bića i jedinstva. “S druge strane, u njoj
nikad nije negovan duh nacionalne netrpeljivosti i netolerancije, što se potvrđuje činjenicom da su je pohađali, osim Srba, Česi, Slovaci, Hrvati, Nemci,
Ukrajinci, Mađari, Rumuni”, kaže Kovačević.
Gimnazija je s malim prekidima upisala i dovela do završnog ispita više od
220 generacija učenika, a među profesorima, dvestotine je znamenitih pesni-

ka, proznih pisaca, naučnika, političara, državnika, lekara... Obavljajući svoju plemenitu misiju
zajedno sa somborskom Učiteljskom školom, i
nešto kasnije osnovanom novosadskom gimnazijom, Karlovačka je postala, i kroz dugi niz decenija ostala, čuveno utočište i učilište ne samo
za Srbe iz Austrougarske nego i sa šireg područja – od Trsta do Makedonije, od Sentandreje do
Crne Gore. I danas je Gimnazija otvorena svima
i pruža preduslove za uspešan i plodotvoran pedagoški rad.
U okviru programa tokom kojeg su se đaci dotakli značajnih ličnosti koje su potekle iz škole,
uručena je nagrada učenici IV-6 razreda Danici
Papović za osvojeno prvo mesto u lepom rukopisu. Prethodno je u holu otvorena i izložba radova
s likovne kolonije s početka školske godine.
Elem, prva srpska gimnazija, koju danas znamo pod imenom Karlovačka
gimnazija, osnovana je 1. novembra 1791. godine. Ključnu ulogu u tom, za
srpski narod velikom istorijskom događaju, odigrali su mitropolit Stefan Stratimirović i bogati trgovac Dimitrije Anastasijević Sabov. Čuvši da Sabov, koji
nije imao potomstvo, želi da ostavi neku zadužbinu, mitropolit Stratimirović je
sa svitom, što nije bilo uobičajeno, došao kod bogatog trgovca kući i nagovorio
ga da da novac za osnivanje srpske gimnazije. Sabov je obećao 20.000 forinti,
a sutradan je mitropolit sazvao narod, koji je istog dana priložio 17.240 forinti,
a naknadno još 1.860. Stratimirović je 4. avgusta 1791. podneo caru Leopoldu
II na odobrenje osnovno pismo Sabova o namerama za osnivanje gimnazije.
Već 11. oktobra stiglo je odobrenje.

KAKO SU SE ŠKOLOVALE PRVE SRPKINJE?
• Bitka za ravnopravnost žena vodila se na polju obrazovanja. • Iza prvih ženskih
osnovnih škola, osnovanih sredinom 19. veka, nije stajala država, već malobrojni
predstavnici inteligencije i građanstva

U

pravnica Više ženske
škole Katarina Milovuk
je bila prva Srpkinja
koja je tražila pravo glasa – i to dva
puta. Najpre se 1898. godine obratila Sudu opštine grada Beograda sa
molbom da bude uvedena u birački
spisak, a potom Senatu 1901. godine
sa zahtevom da pravo glasa dobiju
sve zaposlene žene koje se same izdržavaju ili izdržavaju i svoju porodicu. Ova najobrazovanija Srpkinja
tog vremena, nastavnica školovana
u Rusiji koja je tečno govorila četiri jezika, bila je udovica bez dece,
što je je omogućilo da u časovima
dokolice „previše razmišlja o jednakosti muškinja i ženskinja“ (kako
je obrazložio predsednik suda). Oba puta je bila odbijena, iako je pohvaljena što plaća porez, odnosno
„ispunjava sve opštinske i državne obaveze“. I više
od toga – Katarina Milovuk bila je i jedan od osnivača
Beogradskog ženskog društva, autor nekoliko udžbenika i prevodilac književnih dela...
Ovo je jedna od mnoštva zanimljivost iz knjige
„Sestre Srpkinje“ (Izdavačka kuća „Evoluta“), u kojoj
autor dr Ana Stolić sa Istorijskog instituta osvetljava
deo istorije feminizma na našim prostorima. Osim
poznatih Srpkinja poput Nadežde Petrović, dr Drage
Ljočić i kraljice Natalije i Drage Obrenović, ona je
predstavila široj javnosti manje poznate ličnosti koje
su presudno uticale na ostvarivanje ravnopravnosti
žena (sestre Milica i Anka Ninković, Delfa Ivanić,
Jelena Lozanić, Ljubica Luković...).
„Nastojala sam da razmotrim najvažnije pretpostavke pojave pokreta za emancipaciju žena, od intelektualnog okvira, preko pitanja obrazovanja žena,
do odnosa države i prvih ženskih humanitarnih organizacija i patriotskih ženskih udruženja“, kaže dr Stolić. Ona otkriva zaboravljene detalje o Beogradskom
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ženskom društvu, Kolu srpskih sestara, Srpskom narodnom ženskom
savezu...
Bojana Ćebić Radić, urednica
izdanja, objašnjava da je ovo prva
istorija feminizma objavljena kod
nas i da uz knjigu „Evropski feminizmi“ autorke Karen Ofen čini
celinu i osnovu za sagledavanje
evropskog okvira srpskog feminizma.
„Ima mnogo vrednih istraživačkih i izdavačkih poduhvata u vezi
sa ženskim pitanjem, ali u njima
nije sagledavan fenomen feminizma u odnosu na evropski kontekst i
stvaranje nacionalne države u Srbiji
u 19. i na početku 20. veka. U tom
smislu ova knjiga predstavlja novinu jer doprinosi saznanjima političke istorije Srbije, istorije njene elite,
muškaraca i žena, kao i istorije nacionalizma u Srbiji
koja bi bez uključivanja ženskog aspekta bila nepotpuna“, ističe Ćebić-Radić.
Posebno je zanimljiv deo koji se bavi istorijatom
obrazovanja Srpkinja. „Nejednakost polova u toj
oblasti“, primećuje dr Stolić, „vidljiva je od ustanovljavanja prvih ženskih osnovnih škola sredinom 19.
veka, iza kojih nije stajala država, već ambicija malobrojnih predstavnika inteligencije i građanstva. Ideal
školovane devojke mogao se svesti na rečenicu – da
bude pismena, nauči strani jezik, ples, crtanje, ručni
rad i osnove istorije i zemljopisa“.
Radikalni zaokret načinio je ministar prosvete Stojan Novaković, koji je zakonom 1882. godine uveo
obavezno osnovno šestogodišnje obrazovanje za svu
decu. Pored toga se osnivaju i trogodišnje devojačke škole, kao neka vrsta zanatskih škola. Nekoliko
godina posle „Novakovićevog zakona“ broj ženskih
osnovnih škola je sa 47 porastao na 130, dok je u narednih 15 godina bilo osnovano svega 35 novih škola.

Prema nastavnom planu sa kraja 19. veka, devojčice i dečaci su imali isti broj časova za predmete
nauka hrišćanska, srpski jezik, zemljopis sa srpskom
istorijom, računica sa geometrijskim oblicima, crtanje
i lepo pisanje, ručni rad, pevanje i gimnastika. Jedino
je poznavanje prirode bilo podeljeno na deo sa poukama iz poljoprivrede za mušku decu i na pouke za
domaćice za devojčice.
Od 1873. direktori gimnazija su počeli da primaju i žensku decu, ali izuzetno i sad dozvolom samog
ministra prosvete. Najviše gimnazijalki bilo je u Kragujevačkoj gimnaziji, a prva devojka upisana u Prvu
beogradsku gimnaziju bila je ministrova rođaka Leposava Bošković
Do Prvog svetskog rada, od 1.267 škola samo su
171 bile ženske. Posle mnogo kolebanja, 1905. otvorena je i prva ženska gimnazija u Beogradu, a nekoliko godina ranije i ženska učiteljska škola.
Od 1863. godine do početka 20. veka Viša ženska škola u Beogradu bila je jedina srednja škola za
devojke pod pokroviteljstvom nekoliko knjeginja i
kraljica (Natalije, Drage, Jelene Karađorđević). Njeno osnivanje su pratile rasprave o tome „da li će ona
uticati na gubitak starih vrednosti srpskog društva“.
Do 1913. ovu školu je pohađalo 23.000 učenica,
uglavnom iz beogradskih činovničkih i trgovačkih
porodica.
Uz mnogo otpora, 1905. godine otvoren je i Dom
učenika srednjih škola za decu iz unutrašnjosti. Stasavale su generacije sjajnih žena koje su se kasnije
dokazale u kulturi, umetnosti, ženskim udruženjima,
pa i u „muškim“ profesija, poput novinarke Mage
Magazinović, lekarke Drage Ljočić, glumice Zorke
Todosić...
Kada je reč o univerzitetu, do Prvog balkanskog
rada indeks je imalo samo 117 devojaka koje nisu
dočekivane blagonaklono i nisu mogle da učestvuju
u radu studentskih udruženja. Najčešće su upisivale
Filozofski fakultet a mali broj njih je odlazilo na školovanje u inostranstvo.

Novembar-Decembar 2017.

Лидери у образовању

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ” ЗА ШК. 2016/2017. ГОДИНУ
(Наставак текста са насловне стране)

Д

обитницима за школску 2016/2017.
годину, за изузетне доприносе и
резултате у пракси, признања су
уручили потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш и председница Одбора за доделу признања др Оливера
Гајић, редовна професорка Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.
Ово признање додељује се сваке године 8.
новембра, на Дан просветних радника, који је
1994. године УНЕСКО препознао као важан
датум који је свакако вредан обележавања. То
је прилика да се подсетимо на све оно што је
лепо и значајно у раду просветних радника.
Честитајући добитницима на престижном
признању, Михаљ Њилаш је рекао следеће:
„Иако се од просветних радника, слободно можемо рећи, понекад очекује готово
немогуће – ви сте ти који доказујете да је то
могуће и остварљиво. Бити просветни радник
значи имати општа и стручна знања, владати
педагошко-психолошким и дидактичко-методичким дисциплинама, бити оспособљен
за правилну комуникацију, једном речју
– бити компетентан професионалац, а истовремено бити и особа која разуме, води,
учествује у одрастању сваког детета–ученика. Наша покрајина већ двадесети пут има
тежак посао – треба да сагледа које су образовне установе и појединци из Војводине
били најквалитетнији у протекле две године,
шта су постигле и који су то резултати који
се могу ценити као битни за ову награду. Од
првих признања, закључно са овом годином,
додељено је укупно њих 87 (38 признања за
појединце и 49 признања за установе). Одбор

ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ
Ђорђе Натошевић рођен је у Сланкамену, 31.
јула 1821. године. После завршетка школовања у
Карловачкој гимназији, млади Натошевић отишао
је у Сегедин на двогодишње филозофске студије,
да би испунио услов за студије права. Септембра
1840. године прешао је у Еперјеш (Прешов) да учи
право, али је после годину дана уписао Медицински факултет у Пешти. Након четири године, прешао је у Беч и тамо завршио студије медицине.
Као син имућног трговца, Натошевић је у Бечу
„држао обично две собе и у једној неговао и хранио
птице и обично примао ту и сироте ђаке на стан
и поред стана давао им своје хаљине и рубље”.
Спремност да помогне својим сиромашним
пријатељима најбоље потврђује захвалност једног
од њих – Бранка Радичевића. У Бечу, Натошевић
се заинтересовао и за гимнастику.
Непосредно после дипломирања, Натошевић
је дошао у Нови Сад и започео лекарску праксу,
а „за своје лекарске услуге није примао наплате
од сиромашнијег света”. Тада се зближио с владиком Платоном, те је постао његов лични лекар.
Највероватније под његовим утицајем, определио
се за просветну струку.
Почетком школске 1853/54. године, постаје професор и управник Новосадске српске гимназије.
Од тада до краја живота (1887. године) био је неуморни реформатор српских школа у тадашњој
Хабсбуршкој монархији, обављајући разне дужности. Између осталог, био је надзорник свих
српских школа у Угарској и главни референт
српских школа у Карловачкој митрополији. Једно
време, по позиву кнеза Михајла Обреновића, био
је и на дужности референта у Министарству просвете Кнежевине Србије. Био је и председник Матице српске.

за доделу признања и ове године је имао тежак задатак, требало је међу најбољима изабрати најбоље”.
Поред тога, покрајински секретар за
образовање честитао је и Дан просветних
радника свим радницима у просвети из целе
Војводине, пожелевши им успех у – како је
рекао – напорном и тешком послу, као и то да
још дуго буду успешни на путу образовања.
Поред тога, захвалио је и члановима одбора
на труду и ангажовању.
Председница одбора за доделу признања
проф. др Оливера Гајић рекла је да је ова
награда нешто више од самог чина одавања
признања. „То је, пре свега, и афирмација, на
најбољи могући начин, васпитно-образовне и
педагошке делатности и доприноси у великој
мери угледу професије просветног радника.”
Одбор за доделу признања – које се
састоји од плакете, повеље и новчане награде – једногласно је одлучио да га додели
Основној школи „Бранко Радичевић” у Савином Селу, Основној и средњој школи „9. мај”
у Зрењанину, Маријани Коларић, наставници
разредне наставе у Основној школи „Петефи
бригада” у Кули, Лидији Неранџић-Чанда,
наставници српског језика и књижевности
у Гимназији „Вељко Петровић” у Сомбору и
Бранки Бешлић, стручној сарадници психологу у Основној школи „Соња Маринковић”
у Суботици.
Додели овогодишњих признања такође су
присуствовали и помоћница покрајинског
секретара за образовање – Биљана Кашерић,
те чланови одбора за доделу поменутог
признања, добитници признања, као и други
гости.
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„Сеоска учитељица“ из Мионице међу 50 најбољих на свету

пројекту “Чаробно село“ ученици и наставници су заједничким
снагама радили на развијању знања и вештина кроз интегративни приступ. Деца су под отвореним небом учила у креативним радионицама, а професори су били обучени као виле из словенске
митологије. Такође, деца су учила о обновљивим изворима енергије,
астрономији, метеорологији, правили су баште у којима су садили
поврће...
“Окружење из бајке мотивисало је децу да лакше упију знање“, наводе
из “Глобал тичера“, истичући да је током
шест година кроз пројекат “Чаробно село“
прошло више од 15.000 деце, 2.000 наставника и више од стотину студената.
Жељана Радојичић Лукић у саопштењу
за медије након проглашења „50 најбољих
наставника света“ наводи да “успех не пада
са неба и да се за њега свако од нас мора борити својим радом”. “У тој реченици јесте
изречена и суштина, јер иза мене су и неки
тешки периоди, у којим сам чак на трен,
морам признати, имала утисак да губим тло
под ногама. Е, баш тада је био одлучујући
тренутак за додавање гаса и тренутак за
још озбиљнији и већи рад на себи и апсолутну посвећеност мојим ђацима. Поносна
сам што сам имала снаге да све те препреке
на које сам наилазила у својој каријери, а било их је пуно, претворим у
прилике и да их на крају крунишем овим успехом“, наводи Лукићева.
Она истиче да је реч о највећој наставничкој награди на свету, која је
у рангу Нобелове награде. “Награди од милион долара ја не размишљам
иако су наслови ових дана свуда „Учитељица која чека милион долара“. Мислим, лепо се је надати нечему, међутим за мене је врх успеха
у образовању и српском образовању, на крају ја ово не доживљавам
као лични успех, већ успех српског образовања, српске школе и земље
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Србије. Све то што сам урадила у претходних 28 година, а што сам започела у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској, а ево већ више
од 25 година радим у Србији, значи то је ипак плод овог нашег образовног
система”, рекла је Жељана Радојичић Лукић.
Како каже, “све можемо да изгубимо у једном тренутку, осим знања
и образовања”. “Зато би моја порука била свим наставницима света да
верују у себе, да не посустану у кризним ситуацијама и да сваку препреку, која им се испречи на путу, било да се ради о ратним дешавањима, губитку посла или неправди било које врсте,
својим радом и вером претворе у прилику
за успех. А успеси, успеси пријају и зато
тежите да постигнете онај успех који ће
вас лично учинити задовољним, без обзира
на величину тог успеха“, истиче Жељана
Радојичић Лукић, на крају саопштења потписана само као “сеоска учитељица”.
Награду “Глобал тичер“ у износу од
милион долара додељује Варки фондација
“изузетним професорима који су дали велики допринос професији“, а добитница из
2017. је Меги Мекдонел из Канаде.
Иначе, Жељана Радојичић Лукић била
је и в. д. помоћника министра просвете за
основно образовање док је на челу тог министарства био Срђан Вербић, а добитница
је и Светосавске награде и Најбољих едукатора Србије. Међутим, део
биографије везан за Немањину вероватно би и сама Радојичић Лукић хтела да што пре заборави пошто ју је Влада Србије разрешила између осталог и због основаних оптужби за мобинг, непрофесионално, неодговорно
и бахато понашање према сарадницима на послу, за шта ју је званично
прозвала и оптужила њена наследница на месту помоћника министра др
Славица Јашић која је у то време била руководилац Групе за послове основног образовања и васпитања.
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Obrazovni monitoring
Unesko: Globalni obrazovni monitoring za 2017/2018. godinu

NE KRIVITE NASTAVNIKE ZA SISTEMSKE
GREŠKE

N

ovi Globalni obrazovni monitoring za
2017/2018. naglašava odgovornost vlada da
obezbede univerzalno kvalitetno obrazovanje
i ističe da ostvarivanje tog globalnog obrazovnog cilja
treba da bude kolektivna akcija. Postizanje inkluzivnog,
pravičnog i kvalitetnog obrazovanja od brojnih aktera
zahteva da učine zajednički napor, da svako ispuni svoj
deo odgovornosti.
Uprkos snažnom napretku u obrazovanju, postoje značajni izazovi za postizanje cilja globalnog obrazovanja (Sustainable Development Goal 4) – SDG 4: u podsaharskoj
Africi deca ne umeju da čitaju ni posle nekoliko godina školovanja; stres izazvan
ispitivanjima dovodi do razlika između polova u Kini; prenaglašeno fokusiranje
obrazovanja na šanse za zapošljavanje u Nemačkoj se preispituje; decentralizacija
je izazov za nedovoljno finansiranje seoske škole u Pakistanu; u Paragvaju je sve
više nekvalitetnih privatnih univerziteta; deca izbeglice imaju vrlo male obrazovne šanse, posebno ona koja beže zbog rata u Siriji (...) Suočena sa izazovima u
obrazovanju, javnost želi da zna ko je odgovoran za to, i kreatori politike traže
hitna rešenja, a na vrhu te liste je obično povećana odgovornost – kad sistemi nisu
uspešni, obično se traži neko ko će za to biti odgovoran, kao i mehanizmi korektivnih akcija (...) Ali ostvarivanje SDG 4 je kolektivni napor.
Obezbeđivanje inkluzivnog, pravičnog i kvalitetnog obrazovanja zahteva od svih aktera da učine zajednički napor,
ispunjavajući svako svoj deo odgovornosti.
Ovo je jedan od ključnih citata iz najnovijeg izveštaja
Uneska, Globalnog obrazovnog monitoringa za 2017/2018.
godinu (Global Education Monitoring – GEM), koji naglašava odgovornost vlade da obezbede univerzalno kvalitetno obrazovanje i ističe da je odgovornost od suštinskog
značaja za postizanje tog cilja. U Izveštaju, objavljenom
24. oktobra, upozorava se da bi pripisivanje nesrazmernog
dela krivice za sistemske obrazovne probleme, bilo kom
pojedinačnom akteru, moglo da ima negativne posledice,
proširilo nejednakost i nanelo štetu obrazovanju. „Obrazovanje je zajednička odgovornost svih nas – vlada, škola,
nastavnika, roditelja i drugih aktera“, piše u uvodu Izveštaja generalna direktora Uneska Irina Bokova. „Odgovornost
za ove dužnosti definiše načine na koji učitelji podučavaju,
učenici uče, i vlada deluju. Ona mora biti vrlo pažljivo odmerena, uz poštovanje
načela ravnopravnosti, inkluzije i kvaliteta.“
Pod imenom „Odgovornost u obrazovanju: ispunjavanja naših obaveza“, ovaj
drugi po redu GEM izveštaj, koji prati napredovanje ka međunarodno dogovorenom cilju održivog razvoja u oblasti obrazovanja (SDG4), razmatra različite
načine na koje bi ljudi i institucije mogli da budu odgovorni za postizanje tog
cilja, uključujući propise, testiranja, monitoring, revizije, medijski nadzor, građanske akcije. Izveštaj pokazuje da je okrivljavanje učitelja za slabe rezultate
testova i propuštanje nastave često i nepravedno i nekonstruktivno. Pokazalo se,
na primer, da je gotovo polovina registrovanih odsustvovanja nastavnika u Indoneziji u 2013/2014. godini bila
uzrokovana zauzetošću učenjem i da je trebalo da za to
vreme dobiju zamenu. Slično se dogodilo u Senegalu, gde
je samo 12 od 80 propuštenih nastavničkih školskih dana
u 2014. godini imalo za uzrok izbegavanje odgovornosti.
Ljudi se ne mogu pozivati na odgovornost za ishode koji
zavise od postupaka drugih ljudi, dodaje se u Izveštaju.
„Korišćenje rezultata učeničkih testova da se sankcionišu učitelji/nastavnici i škole pre će da učini da oni prilagode svoje ponašanje kako bi se zaštitili, i da prestanu
da se posvećuju najslabijim učenicima“, objašnjava Manos Antoninis, direktor
Izveštaja GEM-a. „Odgovornost mora da počne sa vladama. Ako je vlada previše brza da prenese krivicu na druge, to znači da pokušava da skrene pažnju sa
sopstvene odgovornosti za stvaranje snažnog i održivog obrazovnog sistema“.
Iako bi transparentnost pomogla u identifikovanju problema, samo jedna od šest
vlada objavljuje godišnje izveštaje o praćenju stanja obrazovanja. Potrebna su i
snažna nezavisna tela, kao što su ombudsmani, parlamenti i institucije za reviziju, kako bi vlade bile pozvane na odgovornost za obrazovanje.
Nedostatak odgovornosti otvara vrata korupciji. U Evropskoj uniji, u periodu
od 2009. do 2014. godine, na 38 odsto tendera u obrazovanju i obuci pojavljivao se samo jedan ponuđač, u poređenju sa 16 takvih tendera u građevinskom
sektoru, što ukazuje na to da je rizik od korupcije veći u obrazovanju, nego u
građevinarstvu.
Određivanje i sprovođenje propisa, koji se odnose na
čitav spektar aktera, od uslova za ponuđače na tenderima
do kvalifikacija nastavnika takođe su ključni, kaže se u
Izveštaju. Manje od polovine zemalja sa niskim i srednjim prihodima ima utvrđene standarde za predškolsko
obrazovanje, a samo nekoliko njih imalo je i mehanizme
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za praćenje usklađenosti sa propisima. U gotovo polovini
zemalja ne postoje propisi ni o veličini odeljenja.
Vladini propisi često su prespori da bi bili u skladu sa
brzim rastom privatnih škola i univerziteta. U Lagosu, u
Nigeriji, u 2010/2011. godini samo 26 odsto privatnih
škola akreditovano je od strane državnog ministarstva
obrazovanja. U zemljama sa slabim procesima akreditacije, na hiljade studenta završavaju studije sa nepriznatim
diplomama. U Keniji i u Ugandi neke privatne škole radile su bez kvalifikovanih nastavnika i sa neadekvatnom
infrastrukturom pre nego što su propisi bili doneti i sudo-

vi su ih zatvorili.
Kad formalni mehanizmi ne funkcionišu, građani treba da imaju ključnu ulogu u pozivanju vlade na odgovornost za ispunjavanje njihovog prava na obrazovanje. U Kolumbiji je jedna građanska kampanja na sudu bila uspešnija od
vlade i kao rezultat te dobijene parnice uspostavljeno je besplatno obrazovanje.
U Sjedinjenim Američkim Država roditelji i mediji uspešno su izlobirali da se
iz udžbenika ukloni negiranje klimatskih promena, a studenti u Južnoj Africi
zaustavili su povećavanje š kolarina i na fakultetima.
Izveštaj Uneska naglašava značaj odgovornosti za rešavanje problema obrazovnih jazova i obrazovne nejednakosti. Na globalnom
nivou, manje od 20 odsto zemalja zakonom garantuje 12
godina besplatnog i obaveznog obrazovanja. A u svetu je
danas 264 miliona dece i mladih van škole i 100 miliona
mladih koji su nepismeni.
U Izveštaju se takođe navodi da postoji vakuum odgovornosti donatora koji ne izvršavaju svoje obaveze
davanje pomoći onima kojima je potrebna. Štaviše, udeo
pomoći namenjen obrazovanju opada već šest uzastopnih
godina. Istovremeno, donatori sve više zahtevaju da, u
zamenu za tu pomoć, zemlje primaoci postižu rezultate
koji ponekad slabe energiju usmerenu ka sistemskim poboljšanjima u obrazovnom sistemu.
Nijedan pristup odgovornosti ne može da bude uspešan
bez podsticajnog okruženja, koje akterima obezbeđuje
adekvatne resurse, kapacitete, motivaciju i informacije,
kako bi ispunili svoje odgovornosti. Unesko zato poziva
vlade da učine četiri ključne stvari: da utvrde deo odgovornosti za škole i nastavnika, a da izbegavaju kaznene mehanizme, posebno
one zasnovane na merama u vezi sa slabim učinkom; da omoguće demokratsko
učešće, i da poštuju slobodu medija da istražuju probleme u obrazovanju, kao
i da uspostavljaju nezavisne institucije koje bi se bavile primedbama u obrazovanju; da razviju kredibilne i efikasne propise (uključujući i sankcije) za sve
pružaoce obrazovanja, javne i privatne, koji osiguravaju nediskriminaciju i kvalitetno obrazovanje; da obezbede ravnopravno pravo na obrazovanje, što inače
nije slučaj u čak 45 odsto zemalja.
Ključne poruke Izveštaja
Odgovornost je proces koji ima za cilj da pomogne
pojedincima ili institucijama da ispune svoje obaveze i
postignu svoje ciljeve. Akteri tog procesa imaju obavezu
zasnovanu na pravnoj, političkoj, društvenoj ili moralnoj
opravdanosti, da izveštavaju da li su ispunili jasno definisane odgovornosti.
Odgovornost nema zajedničku definiciju za sve oblasti
ljudskog delovanja i na različitim jezicima može da se
tumači na različite načine.
Veće su šanse da će ljudi izvršavati svoje obaveze, ako se smatraju odgovornim za donošenje odluka. Ako su odgovorni za ishode izvan njihove kontrole,
pokušaće da izbegnu rizik, da minimizuju svoju ulogu ili da prilagode svoje
ponašanje na nenameravane načine kako bi se zaštitili.
Poverenje je u velikoj meri odsutno kad akteri rade u strahu od kazne. Zajednička svrha koja podstiče poverenje presudna je za stvarnu i efikasnu odgovornost.
Učesnici obrazovanja pozivaju se na odgovornost posredstvom političkih
procesa, zakona i propisa, procene učinka, konkurencije na tržištu, socijalnog
pritiska i profesionalne norme.
Različiti pristupi odgovornosti mogu da budu u nekim kontekstima i za neke
aspekte obrazovanja efikasni, a za neke štetni. Nijedan pristup nije univerzalno
efikasan u svakom trenutku.
Odgovornost treba da naglašava izgradnju inkluzivnih,
ravnopravnih, kvalitetnih obrazovnih sistema i praksi, a
ne da okrivljuje pojedince.
Da bi se postigli veći zajednički ciljevi u obrazovanju,
kreatori politike treba da budu svesni međuzavisnosti različitih aktera i da svoj rad usmeravaju na sistemima koji
uključuju uzajamnu odgovornost.
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Актуелно
Завршни испит под лупом Завода

СВАКИ ДРУГИ ОСМАК ОДЛИКАШ, СВАКИ
СЕДМИ ВУКОВАЦ

Е

лем, ученици који су у јуну полагали
малу матуру знањем на тесту из српског
језика зарадили су у просеку 13,47 бодова, из математике 10,79, а на комбинованом
тесту 11,19 – од могућих 20 бодова. Да је српски
био лакши указује податак да су три четвртине
ђака успели да реше половину задатака, док је
тај постотак мањи на осталим тестовима, стоји
у Извештају о Завршном испиту на крају школске 2016/2017. године, који је недавно објавио
Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања (ЗВКОВ). На тестовима из српског
и математике скоро половина округа има резултат испод просека, а још неповољнији је ако
се упоређују бодови са комбинованог теста, на
коме је проверавано градиво из физике, хемије,
биологије, историје и географије.
Три округа која током свих претходних година имају постигнућа изван просека су и овога
пута Пчињски, Град Београд и Нишавски. Поред њих, изузетни резултати забележени су и
у Јужнобачком округу, а просечни у Златиборском. Успех изнад просека показују и ученици
школа из Рашког округа 2 – из Новог Пазара,
који су били изузетни на комбинованом тесту и
истовремено убедљиво најбољи у решавању задатака из математике. Најслабије знање показали су у Борском, Зајечарском, Средњобанатском
и Браничевском округу.
На испитни мегдан у првом кругу изашло је
63.111 осмака, из 1.144 школе, који су наставу
похађали на српском језику. Скоро половина ђака осми разред завршило је са одличним
успехом. Сваки пети је имао све петице, а велики проценат ђака највећу оцену из предмета
који су били део завршног испита, пре свега из
биологије, географије и историје, с тим што је
најмање њих имало петицу из математике. Као
што се број одликаша већ годинама значајније
не мења тако се не смањује ни велики проценат
вуковаца – и даље је у моди тренд по коме је
сваки седми осмак у Србији уједно и власник
дипломе „Вук Караџић“.
Њихова постигнућа махом су изнад републичког просека, али ипак остаје горак укус у
устима, јер у неким окрузима својим знањем
између 20 и 30 одсто вуковаца није успело да
добаце ни до тог нивоа, а камоли да га прескоче.
Највише главобоље овим петичарима задавали
су задаци са комбинованог теста.
У опсежној анализи, коју Завод објављује
сваке јесени од увођења мале матуре од 2011.
године, којом се провера оствареност образовних стандарда на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном – наведено је да
половина округа (од 31) остварује исподпросечна постигнућа на сва три теста. За разлику
од овог налаза, утврђено је да школе у Рашком
округу 2 (из Новог Пазара), Пчињском и Нишавском округу и Граду Београду постижу резултате изнад просека из српског, математике и
комбинованог теста, који се показао као највећа
испитна препрека за ђаке.
Анализа ЗВКОВ-а потврдила је да нема новости ни кад су у питању девојчице, јер су
оне и овога пута успешније од дечака. Највећа
одступања у њихову корист уочена су у резултатима из српског, а мања на друга два испита. При
томе су ученице бриљирале и на републичком и
на окружном нивоу, као и у већини општина.
Аутори извештаја на основу показаног знања
имали су донекле оправдање за слабији успех
ученика из Пећког, Призренског, Косовског,
Косовскомитровачког и Косовскопоморавског
округа, оценивши да треба имати разумевања
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(Наставак текста са 1. стране)

за њихов подбачај због вишегодишњих
неповољних услова живота и образовног контекста у којима се школују – јер се то свакако
одразило и на њихова постигнућа.
Аналитичари ЗВКОВ-а на основу анализа
извели су и закључке о квалитету оцењивања
у основној школи, наводећи да је општи успех
ученика осмог разреда изузетно висок, јер је
скоро сваки други ђак осмолетку завршио са
одличним успехом и сваки пети има петице из
свих предмета, како је и наведено на почетку
текста.
На школски успех ученика утиче много
фактора, а завршна година школовања, када
се полаже мала матура, специфична је и за наставнике и за ученике. На успех ђака може да
утиће и повећана мотивација за учење на крају
осмолетке, а можда су и наставници мало
толерантнији приликом оцењивања... Да би се
са сигурношћу тврдило шта све утиче на општи
успех на крају основног образовања, потребно
је урадити додатна истраживања – навели су
аутори Извештаја у коментару о великом броју
петица на крају осмолетке.
Испитивањем повезаности између школских
оцена и постигнућа на тесту они су утврдили да
постоји тренд раста постигнућа у складу са оценом из предмета, али су истакли да корелација
ипак треба да буде „нешто виша“.
Унапређивање школског оцењивања и завршног испита допринеће већој повезаности
између школског успеха и успеха на завршном
испиту – сматрају у ЗВКОВ-у.
Аутори Извештаја посебно су указали на
чињеницу да су критеријуми за школску оцену прилично „варијабилни“. То поткрепљују
подацима да ученици са истом оценом имају
неуједначена постигнућа, али и чињеницом да
ђаци са различитим оценама, на пример „стабилни“ тројкаш и петичари на „стакленим ногама“ – имају исте резултате.
Подаљи из спољашњег вредновања квалитета рада школа указују да је у само 40 одсто
школа остварен стандард који се односи на квалитет оцењивања. Тај податак говори да постоји
простор за унапређивање школског оцењивања,

посебно када је реч о уједначавању критеријума
за одређене оцене. Неједнаки критеријуми
оцењивања у школама доводе у питање правичност селекције ученика при упису у средњу
школу – навели су аналитичари ЗВКОВ-а,
уз оцену да неујденаченост у оцењивању у
неповољан положај највише стављају оне који
остварују висока постигнућа, а похађају школе
са високим критеријумима оцењивања.
Према њиховом мишљењу, нарушавање
принципа правичности директних последица које изазива, ученицима индиректно шаље
вредносно негативну поруку, при чему и васпитна улога школе може да изгуби на значају.
Такав начин оцењивања онемогућава
разликовање школа и наставника који свој посао раде савесно и одговорно од оних који то не
чине – наведено је у Извештају Завода.
Из закључака и препорука овог документа од
60 страна може се закључити да има школских
средина у којима су ђаци скоро стопроцентно
успешни, што указује на фризирање података
тако што се допушта преписивање или се чак и
помаже на самом испиту, рецимо. У Извештају
је назначено да – иако се у већини школа испит организује у складу са процедурама – резултати ранијих анализа упућују да постоје
проблеми током спровођења испита, „пре свега
у прегледању тестова, што донекле може угрозити поверење у резултате, односно поузданост
података“.
Једна од препорука у Извештају односи се на
повећавање броја задатака по предмету на комбинованом тесту. Аутори документа сматрају да
ће се тако обезбедити равноправнији положај
ученика који се истичу у природним и друштвеним наукама.
Тренутно мали број задатака не диференцира
добре ученике који имају обухватнија знања из
тих наука, а треба више водити рачуна и о односу броја задатака отвореног и затвореног типа,
како би се обезбедила боља процена знања ђака
– предложено је у Извештају.
Резултати ЗВКОВ-а приказују се на индивидуалном, школском, општинском, окружном
и националном нивоу и могу да се користе за
унапређивање рада школа и развој система.
Критеријуми оцењивања
Стручњаци Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања утврдили су да
ученици који имају више оцене постижу боље
резултате на тестовима. Ипак, очекује се да та
повезаност буде израженија, нарочито на комбинованом тесту. – Велики број одличних и вуковаца и неуједначени критеријуми оцењивања
по школама указују на даље истраживање квалитета школског оцењивања, али и на потребу
за системском подршком у виду обука наставника за квалитетно оцењивање – сматрају у Заводу.
Успех вуковаца
У Србији је прошле школске године било
9.056 ученика који су на крају осмолетке понели титулу вуковаца. Највећи број петичара
изнедриле су школске управе у Лесковцу, где
је регистровано 20 одсто носилаца дипломе
„Вук Караџић“, Нишу (18.5 одсто), Јагодини
(17,5 одсто) и Ранилугу (16,1 одсто). Тако је
било и претходних година. Најмање ђака са
овим статусом забележено је у школским управама Ужице (10,2 одсто) и Зајечар (10,9 одсто).
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Aktuelno
Највише носилаца Вукове дипломе лане било је
у Јабланичком, Нишавском, Пчињском и Севернобачком округу.
Интересантно је да скоро у свим окрузима
вуковци постижу боље резултате из математике него из српског, а махом су лошији на комбинованом тесту. Најслабији успех постигли су
вуковци из Косовског и Косовскопоморавског
округа, а најбољи су били носиоци Вукове дипломе из Пчињског округа и Рашког 2 – Нови
Пазар. Завидне резултате изнад просека завредили су својим знањем и вуковци из Града Београда, Јужнобачког, Нишавског, Подунавског, Рашко
1 – Краљево и Шумадијског округа. Аналитичарима су посебну пажњу скренула неуједначена
постигнућа вуковаца из истог округа на раз-

личитим тестовима. Рецимо, у Зајечарском,
Средњобантаском, Расинском и Борском округу,
ови ђаци остварују око 50 бодова више из математике него на комбинованом тесту.
Основци са нула поена
Очекивано, веома мали број ученика није
уопште ни покушао да одговори на задата
питања и задатке (26 на тесту из српског, 24
из математике и 16 на комбинованом), те је дежурном наставнику вратио скроз празну испитну свеску. С друге стране, две трећине осмака
(69,7 одсто) покушало је да реши све задатке из
српског, трећина је то учинила на комбинованом тесту (31,6 одсто), а сваки пети (22,1 одсто)

из математике, с тим што су ти покушаји били
успешнији у решавању математичких проблема
него српских зачкољица и комбинација питања.
Ипак, највећи број ђака заслужило је нула
поена управо из математике (126), 82 нису
„уболи“ ни бод на комбинованом тесту, док 78
ученика нису имали ниједан тачан одговор из
српског, иако је тај тест оцењен као најлакши,
са највише задатака основног нивоа (као и у
случају теста из математике). Скоро четири
одсто осмака (2.487) успели су да реше све задатке и тако прикупе максималан број бодова
из српског, 1,8 одсто ђака (1.138) бриљирало је
у математици, а убедљиво најмање ученика 0,6
одсто (389) знали су одговоре на сва питања са
комбинованог теста.

PETNAESTOGODIŠNJACI SPOSOBNI ZA
TIMSKU SARADNJU?
Veština koja se razvija kroz vreme (i praksu)
(Nastavak teksta sa 1. strane)
Samostalno rešavanje problema je važno, ali u savremenom svetu – koji je sve
više međuzavistan – ljudi često moraju da
sarađuju da bi ostvarili ciljeve. Timski rad
ima brojne prednosti, od razmene različitih
mišljenja do sinergije među članovima tima
i poveravanja zadataka onima koji su najupućeniji u njihovo rešavanje. Saradnja, s
druge strane, može da bude ispunjena poteškoćama, međuljudskim tenzijama i lošom komunikacijom i tako čitav tim spreči
da postigne puni potencija. Rad sa drugima
je veština, koja možda nije prirodna za sve,
ali može da se razvija kroz vreme i praksu, i zato i mnoge poslodavce, ali i edukatore, zanima koliko su mladi ljudi sposobni i spremni za timski rad. Dosad je
bilo nekoliko pokušaja da se proceni koliko dobro učenici umeju da sarađuju
jedni s drugima, ali je tek PISA 2015, pored procene jezičke, matematičke i
naučne pismenosti srednjoškolaca, bio i prvi veliki test te vrste. U 52 zemlje
učesnici PISA (od njih ukupno 72) obavljeno je istraživanje da li današnji petnaestogodišnjaci imaju veštine potrebne za rad sa drugima, da li znaju kako
da slušaju druge, kako da deluju kao deo tima i na taj način postignu neki cilj.
Upravo je objavljen i izveštaj o tome, koji je proizvod timskog rada zemalja
učesnica PISA i nacionalnih i međunarodnih stručnjaka i institucija, koje rade
u okviru PISA konzorcijuma i Sekretarijata OECD-a.
Kao što je i očekivano, istraživanje je utvrdilo da su đaci koji su uspešni u osnovnim akademskim predmetima takođe skloni i da dobro sarađuju u
rešavanju problema, pri čemu su u svim zemljama obuhvaćenih studijom devojke nadmašile dečake. Ali, postoje velike razlike među zemljama. U proseku
(za zemlje OECD-a), čak ni svaki deseti učenik nije u stanju da se nosi sa
zadacima u okviru rešavanja nekog problema, koji od njih zahtevaju da budu
svesni grupne dinamike, da pokrenu inicijativu za prevazilaženje prepreka i da
razrešavaju neslaganja i sukobe. Na tom planu najbolji su bili srednjoškolci
u Singapuru i Japanu, i to sa rezultatima znatno iznad navedenog proseka i
značajno boljim u odnosu na sve druge zemlje, koje ih slede. Iako se nisu
istakli kao dve pomenute zemlje, iznad OECD proseka su i tinejdžeri u još
13 država – Južnoj Koreji, Kanadi, Estoniji, Finskoj,
Novom Zelandu, Australiji, Nemačkoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Švedskoj i Austriji, kao i
u tri istočnoazijske partnerske zemlje: Hong Kongu
(Kina), Makaou (Kina) i kineskom Tajpeju (Tajvan).
Pri tom, između najbolje „plasiranih“ i zemalja na
dnu ove lestvice, Singapura i Japana na jednoj i Turske na drugoj strani, postoji ogromni bodovni jaz od
čak 129 poena u PISA skoru.
Radi lakšeg tumačenja učeničkih rezultata u suštinskom smislu, u izveštaju „Kolaborativno rešavanje
problema“, koji je 21. novembra objavljen kao peti
tom rezultata PISA 2015, rezultati su prezentovani
na skali podeljenoj u pet nivoa znanja. Četiri nivoa
(označeni brojevima od 1 do 4) opisuju osnovne veštine potrebne za uspešno rešavanje zadataka unutar
njih, dok je poslednji nivo označen kao nivo ispod nivoa 1, a definisan je kao odsustvo tih veština. Učenici
koji zadovoljavaju kriterijume najvišeg nivoa 4 mogu
uspešno da se nose sa komplikovanim zadacima u
rešavanju problema, koji podrazumevaju kompleksnu saradnju sa drugima. Oni imaju svest o grupnoj
dinamici i vode računa da članovi tima rade u skladu
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sa dogovorenim ulogama, a istovremeno
prate i napredak ka rešenju datog problema. Oni pokreću inicijativu i čine korake
ili zahtevaju da se prevazilaze prepreke i
rešavaju sukobi i neslaganja. U svim zemljama OECD-a na tom nivou je osam
odsto učenika – 21 odsto u Singapuru, a
između 15 i 16 odsto u Australiji, Kanadi i
Novom Zelandu. Za razliku od njih, u dve
OECD zemlje i sedam zemalja partnera,
na nivou je manje od jednog među 100
učenika, u Tunisu čak manje od jednog na
1000 srednjoškolaca.
U izveštaju se ističe da škole učenike treba da pripremaju za promene koje
su brže nego ikada pre, za poslove koji još ne postoje, za društvene izazove
koje još ne možemo ni da naslutimo, za tehnologije koje će tek biti razvijene. U
školama se danas obično uči individualno, a na kraju školske godine proveravaju
se i potvrđuju pojedinačna učenička postignuća. Savremenom svetu, međutim,
sve su potrebniji dobri saradnici i uigrani timovi. Inovacije su danas retko proizvod pojedinaca, koji rade u izolaciji, češće su rezultat mobilizacije, razmene i
integrisanja znanja više ljudi. Štaviše, danas škole treba da pripremaju učenike
da žive i rade i u svetu u kome je neophodno sarađivati sa ljudima različitih
kultura, uz prihvatanje čitave lepeze ideja i viđenja problema. U svetu u kome
će morati da veruju drugima i da sarađuju sa njima – uprkos međusobnim razlikama, često premošćujući prostor i vreme uz pomoć tehnologije – pojedinačni
životi biće pogođeni problemima koji prevazilaze nacionalne granice.
Primer Singapura
U izveštaju se navodi da se timska saradnja, iako neke zemlje u razvoju te
veštine sad uključuju u svoje nastavne planove i programe, ne uči eksplicitno,
već kroz nastavu drugih predmeta. Najbolje rangirani u Singapuru u pedagoški
program za osmi razred još 2000. godine uveo je predmet Rad na projektu.
Učenici se u okviru tog predmeta ocenjuju prema primeni znanja (generisanju,
razvoju i evaluaciji ideja i informacija) i komunikaciji (jasnom i koherentnom
predstavljanju ideja u pisanom i usmenom obliku).
Da bi napredovali ka projektnom cilju učenici treba
da koriste umeće saradnje i nezavisnog učenja, ali te
veštine se ne ocenjuju.
Definicija timske saradnje
Prema PISA definiciji, sposobnost za saradničko
rešavanje problema – timski rad – jeste sposobnost
pojedinca da se efikasno angažuje u procesu u kojem
dva ili više učesnika pokušavaju da reše problem,
deleći međusobno razumevanje i napore potrebne da
se dođe do rešenja, i udruživanjem znanja, veština
i napora da se postigne rešenje. Budući da su radna
mesta širom sveta zahteva, ali i bolje plaćena za ljude
sa dobro razvijenim socijalnim veštinama, škole treba
da učine više kako bi učenicima pomogle da razvijaju
te veštine. To se može postići kroz redovan školski
rad i kroz organizovane fizičke aktivnosti, stvaranjem
školskog okruženja u kome se vrednuje različitost,
učvršćuju međusobne veze učenika i nastavnika,
i u kome se đaci ohrabruju da iznose svoje ideje i
učestvuju u nastavi.
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Актуелно
Problemski zadaci
Test timske saradnje na PISA 2015 podrazumevao je četiri aspeka individualnog rešavanja problema: istraživanje i razumevanje, predstavljanje i
formulisanje; planiranje i izvršenje; praćenje i razmišljanje i tri saradničke
kompetencije za rešavanje problema: uspostavljanje i održavanje međusobnog razumevanja; preduzimanje odgovarajućih akcija za rešavanje problema i

uspostavljanje i održavanje timske organizacije. Učenici su imali tri vrste zadataka: „slagalice“ ili skrivene profile, u kojima članovi grupe imaju različite
informacije i poseduju različite veštine, i potrebni su jedni drugima da dođu
do rešenja; zadatke za izgradnju konsenzusa, u kojima grupe treba da postignu
konsenzus nakon što razmotre stavove, mišljnja i argumente svih članova; zadatke pregovaranja, u kojima svi članovi grupe ne dele isti cilj, pa je zadatak da
pronađu situaciju koja je „vin-vin“ iza pojedince, i za grupu u celini.

КАКО ПОБОЉШАТИ ОБРАЗОВНЕ ИСХОДЕ?

Н

Новим увидима по старим превидима

ајбоље образовне
резултате
имају
они
ђаци
који
усвајају знања заснована на
истраживању, а притом су
вођени упутствима наставника. Такође, за образовање
је важнији ментални склоп
(менталитет) ученика него
његово друштвено-економско порекло. То су два кључна
налаза глобалног образовног
истраживања о могућностима
да се побољшају резултати
образовања које је спровела
једна од најцењенијих светских консалтинг компанија у
управо објављеном извештају „Како побољшати
образовне исходе: нови увиди из анализе података“, аутор истраживања, најавила је да ће
објавити и пет регионалних извештаја о поменутом истраживању, а међу њима и европски. Засад
су објављени само резултати који се односе на
разматрање утицаја менталног склопа ученика
и наставне праксе, зато што су се они показали
најконзистентнијим у свих пет светских регија
обухваћених истраживањем.
Добро образовано грађанство је и економска и друштвена потреба. Креатори политика,
људи који раде у образовању и родитељи широм света желе да ученици разумеју и да могу
да примене своје знање из математике, читања
и науке. Па ипак, сва настојања да се образовни
исходи побољшају показују се као недовољно
ефикасна. Неке земље учиниле су велике напоре у том правцу, али многе настављају да
се боре. Стручњаци који се баве образовањем,
учитељи и наставници и даље расправљају о
томе шта је важно и шта да се ради. Које наставне праксе су најделотворније? Да ли је и
колико битан менталитет ученика? Помаже ли
технологија у учењу?
Тим питањима позабавила се и међународна
консултантска кућа „Мек Кинзи“, која у области образовања клијентима помаже да
унапреде своје образовне системе. Тражећи
одговоре, истраживачи су се ослонили на податке прикупљене путем PISA међународног
тестирања средњошколаца, које је у 2015. години обухватило чак пола милиона ученика из
72 земље света. Узгред, „Мек Кинзи“ за PISA
податке каже да су свеобухватни и исцрпни, као
и да их посебно значајним чини што није реч
само о бројкама, већ и о анкетирању које открива многе друге важне детаље. Анализом тих
података Мек Кинзи је, између осталог, дошао
до два кључна одговора.
Ставови и усвојене вредности које особа
носи свакако утичу на њено образовање, и то
није новост, те су истраживачи покушали да одговоре на питање колики је тај утицај. Идентификовали су 100 за предвиђање најзначајнијих
варијабли и поделили их у неколико категорија:
кућно окружење, школско окружење, учитељи
и настава, менталитет ученика и његово
понашање. Анализа је несумњиво показала да
је менталитет ученика двоструко значајнији
за предвиђање њихових резултата на PISA
тестирању од кућног окружења и демографије.
Штавише, тај налаз је конзистентан широм
света, што додатно наглашава његов значај.
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Притом, неколико специфичних менталитета издвојило се као посебно утицајно. На
врху листе је била способност ученика да
препознају како у свакодневном животу изгледа мотивисаност, што су истраживачи назвали
„калибрацијом мотивисаности“; ученици који
су способни да уочавају да се мотивисани ђаци
боље припремају за школски час и раде више
од очекиваног за 12 до 15 одсто су имали боље
PISA резултате од вршњака који то не уочавају.
Слично томе, ученици са „мотивацијом за
раст“, који верују да могу да успеју ако напорно
раде, били су за девет до 17 одсто бољи од оних
са „фиксним менталитетом“, који верују да су
њихове способности статичне. Посебно је било
запањујуће, додаје се у извештају, да су наведени ментални склопови били од посебне користи
ученицима који похађају школе са нижим образовним резултатима, као и ученицима из сиромашних породица. Штавише код ученика који
похађају лошије школе ти начини размишљања
изједначавали су их са вршњацима из економски боље стојећих породица.
Специфичан ментални склоп, наравно, није
свемогућ и не може да превазиђе нити изравна све економске и социјалне неједнакости,
те материјално богатство, генерално, остаје
велика образовна предност. Али, докази PISA
показују да је важан и ментални склоп личности, посебно за оне који живе у тешким
условима. Истраживање ове теме је тек у зачетку, и досад је обављано махом у САД, али
с обзиром на његов значај истраживање менталитета и начина на који се они могу усмеравати
у позитивном правцу треба да буду глобални
приоритети, сматрају у „Мек Кинзију“.
Други доминантан налаз овог истраживања
јесте да најбоље образовне резултате показују
ученици који, усмеравани од стране учитеља
и наставника, усвајају знања заснована на
истраживању. Постоје, притом, две доминантне
врсте наставних пракси. Прва је „настава усмерена на предавача“, у којој наставник објашњава
и демонстрира идеје, разматра питања и усмерава расправу у учионици. Друга је „настава
заснована на истраживању“, у којој ученици
имају активнију улогу – развијају сопствене
хипотезе и експерименте, на пример. Истраживачи „Мек Кинзија“ анализирали су резултате
PISA да би утврдили релативан утицај сваке
од тих пракси. У свих пет региона света показало се да су резултати увек били бољи тамо
где наставници имају водећу улогу. На први
поглед то је недовољно по наставну праксу у
којој је учење засновано на истраживању, али

је дубља анализа података
открила занимљивију причу
– ученици показују најбоље
резултате онда кад се те две
наставне праксе комбинују
и кад допуњују једна другу;
најефикаснија настава је она
у којој наставник ученицима
презентује и објасни градиво, а потом их усмери на
самостално
истраживање
и експериментисање. Анализа и поређење резултата
у различитим образовним
системима – напреднијим и
оним мање успешним, као и
у различитим деловима света – показала је да ученици у потпуности могу
да искористе учење засновано на истраживању
само онда кад савладају довољно наставног садржаја, обично уз помоћ наставника и
његових предавања.
Девојке и наука
Зашто се мало девојака и жена одлучује
да граде каријеру у науци, технологији,
инжењерингу и математици? Подаци PISA
могли би да помогну у проналажењу одговора на ово питање. Очигледно је, наиме, да
једна ствар недостаје – нема великог родног
јаза у резултатима учења. Девојчице и дечаци на PISA тестирању углавном имају сличне
оцене. У просеку, дечаци у науци освајају четири PISA бода (0,8 одсто) више од девојака,
али оне надмашују дечаке у науци у 22 од 72
земље у којима се обавља тестирање. Разлике
међу њима су, међутим, суптилније. Истраживачи „Мек Кинзија“ сматрају да девојке имају
јаку „калибрацију мотивације“ и „инструменталну мотивацију“, дефинисану као веровање
да ће рад у школи (у науци) бити од користи у
будућности. Али, такође је вероватније да оне
имају и висок степен анксиозности приликом
тестирања и да мање уживају у проучавању науке. Већа анксиозност девојака у поређењу са дечацима негативно утичу на њихову мотивацију
као и на изборе које оне чине касније у животу,
закључили су истраживачи „Мек Кинзија“.
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Lični stav

NASILJE U AKADEMSKOJ PORODICI
Piše: Vladica Cvetković*
Istraživanja Tempusprojekta EQUIED pokazuju da u
Srbiji deca čiji očevi nisu završili srednju školu imaju pet
puta manje šansi da završe fakultet nego ona čiji su očevi
maturirali, a čak 18 puta manje od vršnjaka čiji su očevi
završili fakultet. Ako znamo i da više od 60 procenata studenata danas mora da plati svoje studije, izgleda da naše visoko obrazovanje postaje privilegija dobrostojećih i da vodi
u reprodukciju socijalnih razlika.
Dostupnost univerzitetskog obrazovanja nije naš jedini
problem, ali jeste među onima koje moramo rešavati što pre.
Nastavimo li sa intelektualnom reciklažom istih socijalnih
slojeva, neće biti dobro ni univerzitetima, ni društvu za čiji
račun oni postoje. Dugotrajan jaz i nerazumevanje između
društva u celini i jednog od njenih najvažnijih delova ne
vodi nikuda, a manjak komunikacije među njima posebno
je loš u kriznim momentima. To vam je kao kada na jednom
istom brodu, u delu u kojem je izbio požar vlada uzbuna i
panika, dok na drugim mestima ljudi još uvek mirno gledaju
utakmicu i piju pivo.
Ravnodušnost našeg društva prema sudbini visokog školstva dobro se vidi
na primeru donošenja novog zakona. Siguran sam da prosečno obavešten građanin ne zna da je u septembru usvojen novi Zakon o visokom obrazovanju,
a da mu ni na pamet ne pada da se to dogodilo uprkos protivljenju akademske
zajednice. Nacionalni savet, Konferencija univerziteta i SANU bili su jednoglasni u tome da zakon ne treba donositi, jer on ne tretira nijedan od suštinskih problema visokog obrazovanja. Ukazali su na to da nova regulativa ne
omogućava sprovođenje upisne politike i ne vodi ka unapređenju kvaliteta ni
profesora ni studenata, već da je tako koncipirana da odgovara pojedincima ili
manjim grupama u visokom obrazovanju.
Ove stavove je ignorisao ministrov Tim za izradu nacrta, koji je, ovo posebno
naglašavam, bio kompletno sastavljen od ljudi iz akademske zajednice. Oni su se
potpuno oglušili o mišljenje Nacionalnog saveta i time obesmislili njegovo postoja-

nje, jer čemu uopšte služi najviše stručno telo, ako ne može da
utiče na donošenje najvažnijeg akta iz svoje delatnosti? Tako
je predlog zakona najpre upućen vladi, a zatim i skupštini. E
tamo, u Skupštini dogodila se još jedna nevolja koju izgleda
niko nije očekivao. U tekst zakona su dodati amandmani koji
su autonomiji univerziteta zadali po nekima i fatalan udarac. U
tome je odlučujuću ulogu imao Odbor za obrazovanje, nauku,
tehnološki razvoj i informatičko društvo.
Da rezimiramo: u toku donošenja ovog štetnog zakona
akademska zajednica dobila je dva šamara. Prvi šamar primila je od same sebe, to jest od ljudi iz svojih redova, koji
su od ministra dobili poverenje da rade na nacrtu. Oni su
svojim ignorantskim i kabadahijskim protežiranjem „njihove“ verzije teksta zakona ponizili ceo visokoškolski sektor.
E, onda je došao i drugi šamar, ovoga puta od političara, i to
po obrazu čitave akademske zajednice.
A sad dolazi i pitanje, gde je i šta radi ostatak društva dok
mu šamaraju visoko obrazovanje? Šta, niko nije ni čuo za ovo
nasilje u akademskoj porodici? Pa da, šta je tu čudno, kod nas
svako zna da je smenjen selektor fudbalske reprezentacije, ali
pojma nema o tome da će od sutra o akreditaciji privatnih fakulteta odlučivati
više političko pozicioniranje nego akademski kvalitet! Uostalom, koga je briga,
i naredne godine polovina svršenih srednjoškolaca ionako će upisati bilo koji
fakultet i sanjati posao preko veze. Ne tražim bezuslovnu pomoć od društva,
pogotovu ako postoji problem dostupnosti u visokom obrazovanju, koji sam pomenuo u prvom pasusu. Pravu brigu i zaštitu društva naše visoko obrazovanje
tek treba da zasluži. Moj apel usmeren je na akademsku zajednicu. Probudimo se
svi zajedno i ne dozvolimo da među nama bude onih koji ne prihvataju standarde
pristojnog visokog obrazovanja i koji su spremni da kroje univerzitet (i zakone)
po svojoj meri. Ako šamare od političara ne možemo da sprečimo, ne dozvolimo
barem da nam zakone piše (i podmeće) bilo ko.
	
	

*redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta
i dopisni član SANU

DUALNO (NE)RAZUMEVANJE
Piše: Uroš Delević*
Policija je nedavno
uhapsila čoveka jer je potrovao đake pokvarenom
hranom, ali niko se ne
pita kako tom čoveku ne
dolazi inspekcija, i kako
je baš on dobio tender
da snabdeva škole „hranom“. Kada bi odgovorili
na ta pitanja, shvatili bi
da zapravo neko treba da
uhapsi policiju.
Pola Srbije je u nekim strankama koje se bave
ovakvim nameštanjima, od trivijalnih tendera za
dobavljača hrane do privatizacija velikih firmi. I
posle se čude što im deca jedu bajato ili što ekskurzija na Frušku goru nije jeftinija od one do Dubaija.
Izgleda da je to ta vladavina prava što nam se tako
dobro primirila, jer idemo u EU.
Kada direktor škole odbije da bude deo partijskog kartela, kada ne namešta tender dobavljaču
hrane, ne ugrađuje se u radove na rekonstrukciji i
sl., te odbija da plaća partijski reket, takav se hitno
smeni. Džaba protesti roditelja, đaka, kolega, džaba najbolji rezultati.
Elem, izlaz iz ove ekonomske kataklizme se vidi
upravo u obrazovanju. Od kako je američki naučnik Geri Beker razvio teoriju ljudskog kapitala,
brojne studije su pokušale da objasne njegovu ulogu u ekonomskom razvoju. Siromašne zemlje ne
mogu da stvore finansijski kapital zbog nedostatka
kvalitetnog ljudskog kapitala. Prema tom stanovištu, u proseku, visokoobrazovani će uvek zarađivati više od niskoobrazovanih.
U Srbiji nivo obrazovanja često nije u korelaciji
sa zaradom, paradoks je zapravo veći kada najviše
zarade i društvene privilegije ostvaruju oni najmanje obrazovani. Ipak, Zakon o dualnom obrazovanju treba uskladiti sa potrebama privrede.
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Mentori u ovom modelu, Švajcarska i Nemačka, zaboravljaju da
kod njih takav sistem ima
savršenog smisla jer tamo
đaci kada onu na praksu
u fabriku mogu da vide
kako inženjeri dizajniraju
motor najnovije generacije, kako mikrobiolozi
primenjuju naučne metode da bi pospešili rod
u poljoprivredi i sl. Na
svakih milion stanovnika Nemačka prijavi više
od 1.100 patenata godišnje, Srbija oko 30. U Nemačkoj đaci na praksi mogu da vide kako najbolji
stručnjaci „Dajmlera“, „Simensa“ ili „Šeringa“ razvijaju tehnologije budućnosti. Za njih obrazovanje ima savršenog smisla, oni upisuju fakultete u
oblasti tehničkih nauka očekujući da se to isplati.
Nemačka je jedna od retkih država u kojoj skoro
svaki odbor direktora ima bar jednog doktora nauka, dok je preporuka za najviše državne funkcije
iskustvo u privredi i/ili naučnoistraživačkom radu,
a ne u lepljenju predizbornih plakata.
Šta mogu da vide đaci kada odu u fabriku u
Srbiji? Kako se motaju gajtani u „Juri“, kako se
pakuju špagete u „Infofudu“ ili šiju bluze u „Tibetmodi“? na ovaj način se stvara armija mediokriteta
koji misle da nisu sposobni ni za šta drugo nego da
služe kao fizička snaga. Veliki je broj visokoobrazovanih koji svoj intelekt ne mogu da stave u službu ekonomskog razvoja, jer za njim jednostavno ne
postoji tražnja. Država koristi radnu snagu u potpuno neproduktivne svrhe. Problem se nastavlja jer su
deca takvih radnika manje sklona da se obrazuju,
pa se tako stvaraju generacije „prosečnih“. U situaciji kada je od ukupnog broja nezaposlenih više od
30 odsto visokoobrazovanih i kada se država neretko ruga nauci svojim kadrovskim rešenjima, danas
imamo đake koji, sasvim očekivano, uopšte ne vide

smisao obrazovanja.
Neosnovano je usmeravati đake da se obučavaju
usko za one poslove koje nudi tržište rada, jer je već
napravljeno tržište rada koje ne traži veliko znanje.
Ako budemo podilazili jeftinim potrebama trenutnog tržišta rada, uskoro ćemo morati da ukinemo
visoko obrazovanje u potpunosti – biće neisplativo.
Ali, to nikako ne znači da je usavršavanje u privredi tokom školovanja loše, to samo znači da ono
neće dati rezultate u državi koja nema svoju privredu, tj. oskudeva u inovacijama domaćih preduzeća
i naučnika. u državi koja gaji negativnu selekciju
ne može biti reči o uspešnoj saradnji privrede i
obrazovnog sistema, zato što sama država ne razvija kadrovsku politiku baziranu na znanju, već na
podaništvu partijskim vođama.
Politika povlađivanja stranim investitorima po
principu „ko god došao, dobrodošao“ i upodobljavanje obrazovanja niskom zahtevima poslodavaca
ima smisla samo u duboko nerazvijenim privredama, koje su u prvoj fazi (od pet) takozvanog
„investicionog razvojnog puta“. To je faza u kojoj
države nemaju ni elementarnu putnu i energetsku
infrastrukturu (Honduras, Haiti i sl.).
Srbija se nalazi na samom početku treće faze,
u kojoj država mora biti nosilac inovacija i glavni
investitor u nove tehnologije. Ako neko misli da će
izgradnjom „pametnih zgrada“ rešiti ovaj problem,
vara se. Poslednje što privredi treba u ovom veku
su zgrade. Ljudska pamet je ta koja proizvodi tehnološki i naučni napredak.
Ali, vlada ekonomska politika koja spušta nivo
ljudskih kapaciteta, koja šuruje robovlasničkom
sistemu za radnike u sklapačnicama. Nije nikakav
problem ako ostanemo bez zavarivača, za to se čovek može obučiti preko noći. Problem je što ostajemo bez inženjera, lekara i naučnika, jer oni nemaju
šta da rade u trenutnom „dualnom“ konceptu.



*Ekonomski institut „Džon H. Daning“,
Velika Britanija
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Статистика
НАЈВЕЋА ЗАРАДА 10 ПУТА ВЕЋА ОД НАЈМАЊЕ
• Просечна септембарска војвођанска плата од 45.979 динара 2.233 динара мања од републичког просека
• Новосађанима зарадили по 54.298 динара • Просек плате у Алибунару 31.148 динара • Сремцима за
годину дана највише порасла плата • Услуге на дну, запослени у ваздушном саобраћају на првом месту

П

ска област бележи највеће повећање
росечна
бруто
зарада
IX 2017 IX 2017
X 2017
X 2017
IX 2017 VIII
X 2017
– 5,2 одсто. У Сремској области свих
исплаћена у септембру
2017 IX 2016
IX 2017
X 2016
седам општина прошлог месеца има2017. године износила је у Бруто (RSD) 66.438
102,1
103,6
64.602
97,2
103,5
ло је неколико процената веће плате
Републици (Републички завод за стаНето
(RSD)
48.212
102,1
103,6
46.879
97,2
103,5
него у истом периоду прошле године,
тистику од 1999. године не располаже
404
102,3
107,0
393
97,2
106,9
а највеће повећање – 7,3 одсто – заподацима за АП Косово и Метохија, Нето (EUR)
бележила је општина Шид, док су
тако да они нису садржани у обухвату
Зараде у просвети и републички просек
Пећинци с повећањем од 6,2 процената
података за Републику Србију (укупно))
на другом месту.
66.438 динара. Просечна нето зарада (без
Про. зар. без пореза и
Просечне зараде
доприноса
Само дан након што Републички завод
пореза и доприноса) исплаћена у сепПериод
за статистику саопшти податак о износу
тембру 2017. године износила је 48.212
Укупно Образо- Индекс Укупно Образо- Индекс
просечне нето зараде радника у претходдинара.
РС
вање
(3:2)
РС
вање
(6:5)
ном месецу, две трећина запослених нађе
У односу на претходни месец, про1
2
3
4
5
6
7
се у чуду јер се сума новца коју имају у
сечне бруто и нето зараде биле су веће за
IX 2016
64.150
60.146
93.76
46.558
43.195
92.78
новчанику и оно што је просечно у држа2,1% номинално, односно за 2,0% реално.
X 2016
62.414
56.474
90.48
45.281
40.609
89.68
ви драстично разликује. Међутим, статиУ поређењу са истим месецом прошле
XI 2016
63.061
56.215
89.14
45.767
40.438
88.36
стика узима у обзир зараде у свим делатгодине, просечне бруто и нето зараде веће
ностима, а разлика од најмање до највеће
су за 3,6% номинално, односно за 0,4%
XII 2016
73.641
59.029
80.16
53.456
42.400
79.32
је огромна и мери се двоструком цифром.
реално.
I 2017
57.231
57.732
100.88
41.508
41.432
99.82
Тако су прошлог месеца запослени на
На месечне осцилације индекса проII 2017
64.847
58.703
90.53
46.990
42.146
89.69
рачунарском програмирању и консулсечних зарада (м/м-1) у највећој мери
III 2017
65.695
58.368
88.85
47.814
41.991
87.82
тантским делатностима имали просечну
утиче динамика исплата, док реалнију
нето зараду од 242.031 динар, а запослику кретања просечних зарада дају
IV 2017
68.246
59.062
86.54
49.635
42.427
85.48
слени у делатности путничке агенције,
међугодишњи индекси (м/м-12).
V 2017
64.860
57.873
89.23
47.136
41.641
88.34
тур-оператера и резервација свега 23.136
Елем, по подацима Републичког завода
VI
2017
67.857
59.745
88.05
49.238
42.938
87.21
динара.
за статистику, просечна нето септембарVII 2017
66.251
59.737
90.17
48.101
42.909
89.91
Први су тако имали заправо више од
ска плата запослених у Србији износила
пет просечних републичких плата, а друје 48.212 динара, односно 404 евра, и била VIII 2017 65.094 57.503
88.34
47.220
41.346
87.56
ги само половину просечне државне нето
је 2,1 процента већа номинално, односно
IX 2017
66.438
60.042
90.37
48.212
43.125
89.45
зараде за септембар.
два реално. У поређењу с истим месецом
X 2017
64.602
59.007
91.34
46.879
42.395
90.43
Но, преко две просечне републичке
прошле године, нето зараде веће су 3,6 однето зараде, па и више од тога, прошлог месеца имали су и запослени у вазсто номинално, односно 0,4 одсто реално.
Просечна војвођанска плата прошлог месеца износила је 45.979 динара и душном саобраћају – 177.024, они који раде у управљачким делатностима
била је 2.233 динара мања од републичког просека. Само једна војвођанска и саветовању – 117.045, рекламирању и истраживању тржишта – 115.451,
област имала је просечну зараду већу од републичке, две већу од покрајинске, експлоатацији сирове нафте и природног гаса – 104.025, услужним делатдок преосталих пет није имало ни војвођански просек. Тако је Јужнобачка ностима у рударству – 115.161, производњи дуванских производа – 100.968
област с просечном нето септембарском зарадом од 50.549 динара једина динара.
Дакако, тих седам „топ-зарада” у прошлом месецу нису једине добре плапремашила републички просек од 48.212 динара. Осим ње, и Јужнобанатска
област, с просеком од 46.139 динара, премашила је војвођански просек од те које су запослени однели кући, јер постоји и пет делатности у којима су
оне изнад 80.000 динара.
45.979 динара.
Међу онима који зарађују мало мање од 100.000 динара месечно су запоУ преосталим војвођанским областима просечна зарада прошлог месеца
износила је: Средњобанатска – 43.453, Севернобачка – 43.350, Сремска – слени у финансијским услугама – 99.748, затим производњи кокса и деривата
нафте – 88.159, производњи основних фармацеутских производа и препарата
42.380, Севернобанатска – 42.136 и Западнобачка – 40.362 динара.
Највећа септембарска нето зарада у Војводини забележена је у Но- – 82.309, у програмским активностима и емитовању – 88.480 и у делатности
вом Саду – 54.298, у Вршцу је била 52.773 динара, док су запослени, а у удружења – 81.069 динара.
Све у свему, радници 12 делатности сваког месеца остваре од две до пет и
Пећинцима зарадили 51.176 динара. То су уједно и три војвођанске општине
које су забележиле нето септембарске плате веће од просека републике, док више просечних републичких плата.
Уколико се нето плате за прошли месец пореде по делатностима, највећа
су све остале имале примања мања од оних која су израчуната за целу државу. Просечна септембарска нето зарада радника у Панчеву била је 48.097, је забележена у информисању и комуникацијама – 103.108 динара, затим у
Бачкој Паланци 47.284, Кањижи 46.575, Беочину 46.487, Сремској Митрови- финансијским делатностима и делатностима осигурања – 86.540, снабдевању
електричном енергијом, гасом, паром – 78.713, рударству – 74.781, стручним,
ци 45.905, Зрењанину 45.355 и Суботици 44.539 динара.
Најнижа септембарска нето зарада у Војводини забележена је, као и прет- научним, иновативним и техничким делатностима – 72.010, пословању с неходних месеци, у Алибунару – 31.148 динара. Мало више зарадили су запо- кретинама – 57.106 динара...
Најмања просечна нето зарада прошлог месеца забележена је у осталим
слени у Бачком Петровцу – 32.193, Бачу – 33.193, Малом Иђошу – 33.826,
Пландишту – 34.124, Новом Бечеју – 35.207, Ковачици – 35.306 и Сечњу – услужним делатностима – 35.507 динара.
С друге стране, постоји осам делатности у којима запослени не могу да
35.637 динара.
Републички завод за статистику бележи и пад и повећање зарада у зараде ни 30.000 динара, што је 18.212 динара мање од републичког просека.
У тој групи најмања примања прошлог месеца имали су, већ поменути,
појединим војвођанским општинама током прошлог месеца. Тако се највећи
пад просечне септембарске плате бележи у Кањижи – 10,8 одсто, затим радници у путничким агенцијама, тур-оператери и резревације – 23.136 диСтарој Пазови – 8,3, Панчеву 7,7, Темерину – 6,8, Пећинцима – 5,6, Врбасу нара.
Који динар више од њих зарадили су запослени у кинематографији,
– 5,1 па чак и Алибунару – који „традицонално” има најмању зараду – 3,1
телевизијској и музичкој продукцији – 23.627 динара.
процента.
Нето прошломесечна зарада радника на поправци рачунара и предУ исто време, зараде у неким војвођанским општинама прошлог месеца
су повећане, па је највеће повећање добила општина Бачки Петровац – 27,4 мета за личну употребу била је 25.591 динар, у делатности припремања и
одсто, па Беочин – 14, затим Нова Црња – 10,9, Шид – 10,2, а Србобран и послуживања хране и пића 26.104, уклањању отпадних вода 26.608, преради дрвета и производа од дрвета 27.403, остале личне услужне делатности
Кула по 7,7 одсто.
Када се пореди нето зарада у Војводини овог септембра и лањског, Срем- 29.376 и производња одевних предмета 29.649.

DUG PO GLAVI STANOVNIKA PREŠIŠAO 1.000 €

G

• Dug za kredite 1.018 evra • Zaduženiji za daljih 112 evra • Sustigli region

rađani Srbije su pre desetak godina rado
uzimali kredite, a ni ostale mogućnosti
zaduživanja nisu bile zapostavljene, ali poslednjih godina sve smo obazriviji kod trošenja.
Međutim, podaci Kreditnog biroa Udruženja banka Srbije govore da dug stalno raste. Za prvih devet
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meseci ove godine ukupna zaduženost stanovnika Srbije po osnovu kredita, kreditnih kartica i dozovljenih
prekoračenja po tekućim računima i lizing-ugovorima iznosi po 1.095 evra.
Prošlu godinu završili smo s dugom po glavi od
983 evra. Drugim rečima, povećali smo dugovanja

112 evra. Najviše dugujemo po osnovu kredita – po
1.018 evra, dok smo prošlu godinu završili s 912 evra.
Kreditne kartice spadaju kod nas u veoma skupe
instrumente zaduživanja. Pre nekoliko godina preko
toga se olako prelazilo. Sada su klijenti postalo obazrivi. Zaduženost stanovnika po tom osnovu povećala
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se za prvih devet meseci samo jedna jedini evro. Koncem decembra bila je 39 evra.
Zaduživanje prekoračenjem po tekućem računu je
takođe s dvocifrenim kamatama, ali kada se nema za
tekuću potrošnju, radije se bira minus nego kartica.
Tako podaci Kreditnog biroa Udruženja banka Srbije
govore da po osnovu računa u proseku dugujemo 32
evra, umesto 27, koliko je bilo poslednjeg dana decembra. Odnosno, minusi su pobedili kartice sa četiri evra.
Najpopularnije pozajmice u prethodnih devet meseci bile su, kao i ranijih godina, gotovinski krediti. U
pomenutom periodu porasli su 14,7 odsto i ukupan

dug je 314,25 milijardi dinara, ili gotovo 20 odsto
više. Drugi po popularnosti su krediti za refinansiranje. Oni se najčešće odobravaju tako da se stari zajam
„prepakuje”, uz nižu kamatu i doda još malo svežeg
keša. Ti zajmovi porasli su 14,7 odsto i zaustavili se
na sumi od 84,72 milijarde dinara.
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu nije
povoljno, ali ipak, sume rastu. Banke su koncem
prošle godine dozvolile komitentima da tako potroše
44,21 milijarde dinara, a septembar smo završili sa
sumom od 45,45 milijardi, ili 2,8 odsto više. Kada se
od naredne godine povećaju plate u javnom sekotru,

izvesno je da će i minusi da porastu.
Ono što važi za minuse, ne važi za kartice. Za prvih
devet meseci ove godine odobreni limiit je smanjen s
85,28 milijardi dinara na na 85,09 milijardi.
Naši građani su najmanje zaduženi u regionu, s nešto
više od hiljadu evra. Podaci govore da je u Bosni i Hercegovini dug po glavi 1.155 evra. Beže nam i Crnogorci
– 1.636 evra. Što se tiče drugih, oni beže i to višesturko – dug po glavi stanovnika u Slovačkoj 5.416 evra.
Ta veća dugovanja imaju i dobru stranu: plate su tamo
veće pa je izvesno da će i kod nas s primanjima rasti i
kapaciteti građana za zaduživanje koje će oni koristiti.

NAJVEĆA PLATA OBUHVATA SKORO ČETIRI PROSEČNE
• Oktobarska prosečna plata 46.879 dinara• 170.965 dinara najviša isplaćena zarada • 22.784 dinara najniža
isplaćena plata • U prosveti 42.395 dinara, a u zdravstvu 45.113 • Republički zavod za statistiku je najavio da
će počev od 2018. godine prosečne zarade računati na osnovu podataka Poreske uprave

P

rosečna neto zarada u Srbiji
Zarade
Prosečne zarade po zaposlenom u
isplaćena u oktobru 2017. godiRepublici Srbiji, po delatnostima
X 2017 I-X 2017
ne iznosila je 46.879 dinara (393
64602
65115
evra), što je nominalno manje za 2,8 pro- Ukupno
57296
57312
cenata, a realno manje za 3,0 odsto u od- Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
nosu na septembar, objavio je Republički Rudarstvo
99094
105180
zavod za statistiku.
Prerađivačka industrija
61775
62160
Oktobarska prosečna neto plata je u
106699 110297
odnosu na isti mesec prošle godine veća Snabdevanje el. ener., gasom i parom
57169
za 3,5 posto nominalno, odnosno za 0,7 Snabd. vodom i uprav. otpadnim vodama 57785
procenata realno.
Građevinarstvo
57020
58148
Bruto zarada isplaćena u oktobru je Trg. na vel. i malo i popr. mot. voz.
49878
50904
iznosila 64.602 dinara, i takođe je na
Saobraćaj
i
skladištenje
66709
67071
mesečnom nivou manja za 2,8 odsto no39057
39541
minalno, a realno za 3,0 posto, dok je na Usluge smeštaja i ishrane
godišnjem nivou nominalno veća za 3,5 Informisanje i komunikacije
114192 121427
procenata, odnosno za 0,7 odsto realno.
Fin. delatnosti i delatnost osiguranja
109774 114180
Elem, prosečna neto oktobarska zarada
66219
74305
zaposlenih u Srbiji je, po podacima Repu- Poslovanje nekretninama
95161
97922
bličkog zavoda za statistiku, bila 46.879 Str., naučne, infor. i tehn. delat.
dinara, ali je u šest delatnosti zarada bila Admin. i pomoćne uslužne delat.
54143
53107
iznad 100.000 dinara, odnosno plate su Drž. uprava i obavezno soc. osiguranje
69905
68298
čak i tri puta veće od republičkog proseka.
Obrazovanje
59007
58777
Tako zaposleni u vazdušnom sa59478
58335
obraćaju u oktobru beleže neto zara- Zdravstvena i socijalna zaštita
56594
53405
du od 170.965 dinara, a zaposleni u Umetnost; zabava i rekreacija
računarskom programiranju i konsultant- Ostale uslužne delatnosti
46067
47227
skim delatnostima od 168.368.
Osim te dve delatnosti, prosečZarade
na oktobarska neto plata veća od
X
I-X
X 2017 I-X 2017
X
100.000 dinara isplaćena je u još
2017 2017 IX 2017 I-X 2016 2017
četiri. Tako je zarada zaposlenih u
66438 65173 102,1
104,3 48212
oblasti upravljačkih delatnosti i save- Republika Srbija
73601 72320 101,7
104,2 53499
tovanja 121.278 dinara, u proizvod- Srbija - Sever
nji duvanskih proizvoda – 112.693, Beogradski region
83322 81734 102,6
104,8 60756
uslužnim delatnostima u rudarstvu
63526 62560 100,4
103,7 45979
Region Vojvodine
– 111.766 i u oblasti reklamiranja i
55750
53579
103,1
101,9 40362
Zapadnobački
okrug
istraživanja tržišta – 108.492 dinara.
U isto vreme, u čak deset Južnobanatski okrug 63875 64847 96,4
102,7 46139
delatnosti oktobarska neto plata Južnobački okrug
69758 68391 101,6
102,7 50549
manja je od 30.000 dinara. Raspon
105,0 42136
između najviše i najniže oktobarske Severnobanatski okr. 58275 56499 99,6
105,1 43350
prosečne neto zarade je čak 148.181 Severnobački okrug 60003 59713 102,0
dinar jer je tolika razlika između Srednjobanatski okr. 60239 59105 100,6
106,6 43453
prosečne plate u vazdušnom saobra58431 57511
98,3
105,3 42380
Sremski okrug
ćaju – 170.695 i najmanjeg iznosa
56877 55632 102,7
104,4 41155
plate od 22.784 dinara u delatnosti Srbija – Jug
putničkih agencija, tur-operatera i Reg. Šum. i Zap. Srbije 55665 54556 102,0
105,0 40384
rezervacija. Prosečna oktobarska Reg. Južne i Ist. Srbije 58350 56928 103,5
103,7 42093
neto plata u kinematografiji bila je
22.918, uklanjanju otpadnih voda Reg. Kosovo i Met.

INFLACIJA 3,0 ODSTO
Inflacija (indeksi potrošačkih cena) definišu se kao mera prosečne promene
maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar
2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine,
u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u
poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema
nameni potrošnje, u oktobru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena
zabeležen je u grupama Odeća i obuća (2,5%), Stan, voda, električna energija, gas
i druga goriva (0,8%) i Zdravstvo (0,6%). Rast cena je zabeležen i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,4%), Transport (0,2%) i Rekreacija

10 strana

24.311, iznajmljivanju i lizingu 25.086,
a oni koji se bave popravkom računara
zaradili su 25.416 dinara. U delatnosti
pripremanja i posluženja hrane i pića ok41388
41362
tobarska neto plata bila je 26.010 dinara,
u oblasti prerade drveta 27.726, ostalim
70707
75150
uslužnim delatnostima 27.843, proizvod44959
45231
nji odevnih predmeta 29.223, dok su u
75974
78482
proizvodnji i preradi kože radnici u ko41735
41241
vertu smestili 29.646 dinara.
Kada se analizira oktobarska zarada
41508
42357
po delatnostima, najviša plata isplaćena
36508
37418
je u stručnim, naučnim, inovacionim i
48898
49003
tehničkim delatnostima i prošlog meseca
28773
29117
bila je 121.278 dinara. Slede prosečna
primanja u informisanju i komunikacija86732
91538
ma – 86.732, te finansijskim delatnosti79307
82942
ma i delatnostima osiguranja – 79.307. U
47747
54117
oblasti snabdevanja električnom energi70183
72419
jom prošlomesečna prosečna zarada bila
je 75.974 dinara, a u rudarstvu 70.707.
39218
38452
Najnižu prosečnu oktobarsku neto za49847
49005
radu beleže usluge smeštaja i ishrane –
42395
42235
28.773 dinara, a iza njih su ostale uslužne
42965
42053
delatnosti, gde je prosečna zarada bila
33.790 dinara.
40506
38640
Prosečna oktobarska neto plata u Voj33790
34791
vodini bila je 45.057 dinara, što je
dva procenta nominalno manje nego
Neto zarade
u septembru, dok je realno manje
I-X
X 2017 I-X 2017
2,2 odsto. Realni indeksi zarada u
2017 IX 2017 I-X 2016
prvih deset meseci u Vojvodini, bez
47320 102,1
104,2
poreza i doprinosa, prošlog meseca
52599 101,8
104,2
su iznosili 98,4 odsto prošlogodišnjeg proseka u istom periodu.
59570 102,8
104,9
Mnogo je zaposlenih u javnom
45372 100,4
103,6
sektoru čija su prosečna oktobar38806 103,1
101,9
ska primanja ispod prosečne republičke zarade. Tako je prosečna ok46980
96,5
102,7
tobarska neto plata u obrazovanju
49714 101,6
102,5
bila 42.395 dinara, dok je u zdrav40889
99,5
104,9
stvu i socijalnoj zaštiti bila 42.965
43207 101,9
105,2
dinara. Čak ni kada se posmatra
samo zdravstvena delatnost, za42657 100,7
106,1
posleni nisu dostigli republički
41736
98,3
105,2
prosek jer su njihova primanja bila
40273 102,7
104,4
45.113 dinara.
Republički zavod za statistiku
39582 102,1
104,9
je najavio da će počev od 2018.
41104 103,3
103,7
godine prosečne zarade računati na
osnovu podataka Poreske uprave.
Neto zarade
X 2017 I-X 2017
46879
47276

Godišnja stopa inflacije* (merena indeksima potrošačkih cena)
I
II III IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
2016. 2,4 1,5 0,6 0,4 0,7
0,3
1,2
1,2
0,6
1,5
1,5
1,6
2017. 2,4 3,2 3,6 4,0 3,5
3,6
3,2
2,5
3,2
3,0
Mesečna stopa inflacije** (IPC)
2016. 0,6 -0,1 -0,1 0,4 0,1
0,1 -0,1 0,9 -0,6 0,7 -0,1 -0,1
2017. 1,4 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,2 -0,4 0,2
0,1  0,2
*promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u %
**promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u %

i kultura (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Komunikacije (-0,9%), Obrazovanje (-0,2%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po
-0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
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Правници одговарају
ДОСТАВЉАЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ
ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ НА БОЛОВАЊУ
Питање: Да ли се запосленом који се налази на боловању може послати понуда за закључивање анекса уговора о раду?
Одговор: Одредбама члана 185. и 193. Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС)
предвиђен је начин доставе решења којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених. Начин и поступак доставе понуде измене уговорених услова рада није предвиђен наведеним одредбама Закона.
Чланом 193. Закона предвиђено је да се запосленом у писаном облику доставља решење о остваривању права, обавеза и одговорности, са
образложењем и поуком о правном леку, осим у случају из члана 172.
Закона који се односи на понуду за закључивање анекса уговора о раду.
Дакле, с обзиром да Закон не предвиђа начин доставе понуде за
закључивање анекса уговора о раду, логично би било претпоставити да
се таква понуда може извршити на радном месту запосленог, али да му се
може послати и препорученом пошиљком на кућну адресу.
Закон не забрањује да се запосленом достави понуда за закључивање
анекса уговора о раду за време привремене спречености за рад услед болести, међутим битно је проценити могуће правне последице које могу
настати након доставе понуде запосленом на кућну адресу. Наиме, у
евентуалном касније радном спору (ако запослени одбије потписивање
анекса достављеног поштом за време боловања и због тога му послодавац
откаже уговор о раду) запослени може да истакне приговор да је нпр.
закључивање понуђеног анекса уговора о раду одбио у стању психичког
и нервног растројства (због којих је и био на боловању) или наведе друге разлоге због којих није могао да свесно расуђује, при чему је велика
могућност да ће суд услед таквих разлога поништити решење о престанку радног односа због одбијања понуде за закључивање анекса.
У сваком случају, у евентуалном судском спору, суд ће појединачно
процењивати околности под којима је таква понуда одбијена за време док
се запослени налазио на боловању.
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Питање: Ко остварује образовно-васпитни рад са децом са сметњама
у развоју у нашем образовном систему?
Одговор: Одговор на питање ко остварује образовно-васпитни рад
са децом са сметњама у развоју умногоме зависи од тога који се модел
образовања и васпитања те деце има у виду.
Разуме се да су дефектолози основни носиоци образовно-васпитног
процеса у развојним групама предшколских установа, у школама за ученике са сметњама у развоју и у школама са одељењима за ученике са
сметњама у развоју.
У васпитним групама предшколских установа и у редовним школама
образовно-васпитни рад са децом са сметњама у развоју остварују васпитачи, наставници и стручни сарадници, који нису дефектолози али
су, како каже законодавац, оспособљени за остваривање индивидуалног
образовног плана (ИОП-а), по програму и на начин који прописује министар надлежан за послове образовања (члан 122. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15-УС; у даљем тексту: Системски закон).
Дефектоли се у редовном систему образовања и васпитања јављају и
као пружаоци додатне подршке у образовању деце са сметњама у развоју
(члан 27. став 2. Системског закона).
Такође, дефектолог може у редовном систему образовања и васпитања
радити с децом са сметњама у развоју као и стручни сарадник (члан 116.
став 6. Системског закона).
За помоћ и додатну подршку деци, у складу с њиховим потребама,
и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима ради
унапређивања њиховог рада са децом којој је потребна додатна образовна подршка, установа може ангажовати и педагошког асистента (члан 117. став 3. Системског закона).
Детету са сметњама у развоју може помагати и пратилац
за личну помоћ детету (члан 77. став 9. Системског закона).
Према одредби члана 4. став 1. тачка 1. подтачка 7) Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној
подршки детету и ученику („Службени гласник РС“, број
63/10) пратилац се ангажује ради лакшег функционисања
и комуникације детета са другима током остваривања образовно-васпитног рада, у установи и ван установе.

одбијањем чланарине, без одговарајућег акта о иступању из синдиката
(иступница, потврда надлежног органа синдиката).
Наше питање је да ли се пристанак (изјава) запосленог у смислу члана
123. Закона о раду може посматрати независно од акта којим се утврђује
правни основ потраживања према запосленом (чланство у синдикату, одлука о накнади штете послодавцу и слично), односно да ли се већ дат
пристанак може опозвати накнадном изјавом.
Одговор: При давању одговора на ваше питање поћи ћемо најпре од
одредаба члана 207. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 59/09, 32/13, 75/14).
Према ставу 1. тог члана, запослени постаје члан синдиката
потписивањем приступнице – не помиње се плаћање чланарине као услов за чланство.
Према ставу 2. истог члана, да би постојала обавеза послодавца да
одбија износе од зараде на име синдикалне чланарине, неопходан је пристанак запосленог за то, дат у писаном облику. Мишљења смо да запослени може одустати од пристанка на наплату синдикалне чланарине из
своје зараде. Одустанак мора бити дат у писаном облику и производи
дејство од дана предаје писмене изјаве послодавцу.
Напомињемо да ако запослени поднесе изјаву о иступању из синдиката, то самим тим значи и престанак обавезе плаћање синдикалне чланарине. С друге стране, ако запослени поднесе само писану изјаву да не
жели да му се синдикална чланарина наплаћује из зараде то не мора значити и престанак чланства у синдикату – та последица ће зависити од
општег акта синдиката. У овом случају синдикална организација може
искључити запосленог из свог чланства. Али, то се послодавца не тиче
– реч је о односу синдикалне организације и њеног члана. Послодавац
без писаног пристанка запосленог не сме умањивати његову зараду ради
плаћања синдикалне чланарине и чим запослени од пристанка одустане,
он ће престати да од тог дана обрачунава и уплаћује чланарину на рачун
синдиката из његове зараде.
ИСПЛАТА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ УМЕСТО
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ГОДИШЊИ ОДМОР
Питање: Да ли се запослени и послодавац могу споразумети да се запосленом уместо коришћења годишње одмора исплати новчана накнада?
Одговор: Одговор је одричан.
Одредбом члана 68. став 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописане су забране:
1) одрицања од права на годишњи одмор;
2) ускраћивање права на годишњи одмор;
3) замене права на годишњи одмор новчаном накнадом (осим у случају
престанка радног односа у складу с тим законом).
Наведене забране заштитне су природе и у складу су са Конвенцијом
МОР-а број 132, која утврђује да ће сваки споразум о одрицању од права
на минимални плаћени годишњи одмор од три недеље за годину дана
службе (што је дужина годишњег одмора коју Конвенција гарантује) или
одустајање од одмора ради новчане накнаде или нечег другог, у складу
са условима који важе у дотичној земљи, бити ништави, неважећи или
забрањени. Поред тога, Конвенција предвиђа и да надлежне власти или
одговарајући органи сваке земље могу донети специјалне прописе за
случајеве када запослено лице за време свог одмора предузме уз награду
посао који се коси са сврхом одмора.
Закон о раду (члан 76) предвиђа изузетак од правила да се коришћење
годишњег одмора не може заменити новчаном накнадом. То је случај престанка радног односа, када ће послодавац бити дужан да запосленом који
до престанка радног односа није, у целини или делимично, искористио
годишњи одмор, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег
одмора. Ова новчана накнада, која има карактер накнаде штете, исплаћује
се у висини просечне зараде запосленог у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

ПЛАЋАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ЧЛАНАРИНЕ
Питање: Молимо вас за став о томе да ли послодавац
који од плате запосленог одбија синдикалну чланарину
на основу приступнице синдикату, која садржи изјаву да
му се одбија синдикална чланарина, треба да поступи на
накнадном захтеву запосленог да послодавац прекине са
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Zanimljivosti

VRATILA KNJIGU U BIBLIOTEKU
POSLE 63 GODINE: KAO I “MALI
ALEK” PROŠLA BEZ KAZNE
Jedna zbunjena penzionerka vratila je knjigu koju je iz biblioteke svoje gimnazije na severu Engleske uzela pre 63 godine,
preneli su britanski mediji. Srećom što ta ustanova ne kažnjava
za kasno vraćanje knjiga, jer bi inače ta baka bila sigurno svetski rekorder u plaćanju kazne te vrste, javila je novinska agencija Pres asosiejšen. Dosadašnji Ginisov rekord takve kazne od
345,14 dolara u SAD ima javna biblioteka u Ilinoisu, za knjigu koja
je trebalo da bude vraćena u aprilu 1955. godine. Knjigu je vratila
ćerka osobe koja je pozajmila knjigu posle 47 godine. Biblioteka
u Engleskoj navela je da bi bilo dobro da budu vraćene i druge
knjige koje su učenici gimnazije igrom slučaja zaboravili da vrate. Penzionerka, čije ime nije saopšteno, vratila je knjigu Roberta
Luisa Stivensona iz 1929. godine “Travels with a Donkey in the
Cevennes”.
To je prilika i da se podsetimo reklamnog spota u kome je tadašnji premijer Alek (kako ga je nazvala bibliotekarka Nada) Vučić
predstavljen kao čovek koji “drži reč” i vraća pozajmljenu knjigu
nakon 35 godina. Premijer se bibliotekarki nije ni rečju izvinio,
a vraćanje knjige nakon tri i po decenije predstavio je kao gest
lične dobrote i savesnosti,
nije pitao ni da li zbog prekoračenja roka i uskraćivanja
te knjige tolikim pokolenjima
duguje biblioteci novac, a bibliotekarki nije palo na pamet
da ga oglobi, samo mu je pri
kraju susreta vragolasto naložila da ode u ćošak!

TUŽBA UČENICE IZ OSAKE: ŠKOLA
ME TERALA DA SE FARBAM U CRNO
Jedna osamnaestogodišnjakinja iz Japana tužila je lokalnu samoupravu jer
ju je škola koju je pohađala u više navrata naterala da prefarba svoju prirodnu,
smeđu kosu u crnu, preneo je BBC. Devojka je rekla da joj je zaprećeno da će
morati da napusti srednju školu u mestu koje se nalazi nedaleko od Osake, ukoliko se ne pridržava pravila - da boja kose učenika bude crna. Dodala je da joj
je farbanje oštetilo i kosu i kožu temena. Inače, u gimnaziji koju je devojčica
pohađala zabranjeno je farbanje kose ili posvetljavanje. Kako prenose mediji,
devojčici je školska uprava zatražila da se ofarba, iako im je njena majka objasnila da je ona rođena s braonkastom bojom kose. Devojka nakon septembra
prošle godine nije dolazila na nastavu. Zbog svega što je pretrpela traži odštetu
u vrednosti od 19.300 dolara (u jenima), ali lokalni mediji pišu da je prefektura
Osaka zatražila od suda da tu tužbu odbije.
Direktor gimnazije nije želeo da komentariše tužbu.
Mnoge japanske škole imaju stroga pravila kad je u pitanju oblačenje, šminkanje ili boja kose učenika. Ranije
ove godine istraživanje časopisa Asahi Shimbun pokazalo je da je u čak
60 odsto srednjih škola u Tokiju od
đaka sa svetlijom bojom kose tražen
dokaz da je u pitanju prirodna boja na primer, morali su da prilože svoje
fotografije iz perioda kad su bili deca,
prenosi BBC.

SKANDAL MAJSTOR TRAMP: NE
MOGU DA VERUJEM DA NOVINARI
PRAVE TAKO LEPU DECU
Predsednik SAD Donald Tramp primio je, povodom Noći veštica, u svom
kabinetu decu novinara akredito
vanih da prate dešavanja iz Bele
kuće. Deci je podelio bombone,
kako taj praznik nalaže, a njihovim
roditeljima ”uvijene” šale. “Ne mogu
da verujem da novinari mogu da
naprave ovako lepu decu”, rekao je
tom prilikom Tramp i dodao: “Kako
su mediji u tome uspeli, ja stvarno
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OD PROPALOG STUDENTA DO
MILIJARDERA: ZAKERBERG
KONAČNO DO DIPLOME
Jedna (bitna) stvar u biografiji Marka Zakerberga od nedavno se promenila.
Naime. osnivač najpopularnije društvene mreže više nije u društvu milijardera bez
fakultetske diplome. Posle 12 godina, u toku kojih je stekao titulu petog najbogatijeg čoveka na planeti, on se vratio na Univerzitet Harvard, gde je studentima
održao govor i gde mu je dodeljena diploma počasnog doktora. „Ako završim ovaj
govor, to će biti prvi put da sam nešto završio na Harvardu”, našalio se na početku
obraćanja bivši student informatike. Zatim je poručio diplomcima da udahnu novi
smisao svetu.
„Nešto nije u redu sa našim sistemom kad ja mogu da odem odavde i da za
deset godina napravim milijarde dok drugi studenti ne mogu da otplate kredit, a
kamoli da započnu biznis”, kazao je novoproglašeni doktor za kojeg se već nagađa da bi mogao da se kandiduje za predsednika SAD. Prisećajući se studentskih
dana, rekao je da je najbolji trenutak bio susret sa sadašnjom suprugom Prisilom,
sa kojom je 2015. dobio ćerku Maksimu. Zakerberg je sa još četvoricom kolega
u studentskoj sobi pokrenuo „Fejsbuk”, najpre kao internu mrežu za povezivanje
harvardske akademske zajednice. Danas je to četvrti najcenjeniji brend na svetu i
mreža sa blizu dve milijarde korisničkih naloga, što je osnivaču donelo bogatstvo
od 64,2 milijarde dolara, prema Blumbergovom indeksu milijardera.
Počasni doktorat stigao je u Zakerbergove ruke brže nego što je na njega čekao
drugi poznati milijarder iz tehnološkog sveta – osnivač „Majkrosofta” Bil Gejts,
koji je Harvard napustio 1975. a počasno zvanje dobio tek 2007. godine. Osnivanjem „Fejsbuka” bavi se i film reditelja Dejvida Finčera iz 2010. „Društvena mreža”, nagrađen sa tri Oskara. Međutim,
Zakerberg nije bio zadovoljan načinom
na koji je predstavljen u tom ostvarenju
i tvrdio je da film obiluje neistinama.
Među desetoro dobitnika počasnog
zvanja Harvarda našli su se i glumica
Džudi Denč i kompozitor Džon Vilijams, autor muzike za niz popularnih
serija i filmova poput „Harija Potera”,
„Uhvati me ako možeš”, „Memoari
jedne gejše”, „Terminal”.

FRANCUSKA ZABRANJUJE
MOBILNE TELEFONE U ŠKOLAMA
Francuska će od sledeće školske godine zabraniti osnovcima
i srednjoškolcima korišćenje mobilnih telefona u školi, najavio
je francuski ministar obrazovanja Žan-Mišel Blanker. Zabrana
će, kako je najavljeno, stupiti na snagu 3. septembra 2018. godine. Blanker je precizirao da će učenici moći da donesu mobilne
telefone u školu, ali da će morati da ih drže u ormarićima. On je
dodao da telefoni mogu biti učenicima dostupni u slučaju hitnih
situacija ili u “nastavne svrhe”, preneo je BBC.
Iz francuskog sindikata nastavnika ukazuju da će “biti izuzetno teško” primeniti takvu meru. “Nastavnik nema pravo da pretresa učenike, niti da im oduzme telefon, pošto se to ne tretira
opasnim predmetom”, kazala je Valeri Sipahimalani iz sindikata
za francuski “Mond”.
Tokom predizborne kampanje, Emanuel Makron je obećao
da će sprovesti zabranu korišćenja mobilnih telefona u školi.
Blanker je za ovu meru rekao da predstavlja „poruku o javnom
zdravlju za porodice“. „Dobro je da deca ne budu često, ili uopšte, ispred ekrana pre nego što navrše sedam godina”, rekao
je on.
Učenici, međutim, nisu ovu ideju prihvatili sa oduševljenjem.
“Ne razumem kako će zabrana da funkcioniše. Ko će da uzima
mobilne telefone, gde će da ih stave, kako ćemo ih dobiti nazad?”, rekao je 13-godišnji učenik iz jedne škole u centru Pariza,
prenosi “Gardijan”. BBC napominje da se u mnogim engleskim
školama deci brani da koriste telefone na časovima, ali da ih
mogu koristiti za vreme odmora.
ne znam”. On je decu pitao i da li će biti kao njihovi roditelji kada porastu.
“Nemojte da mi odgovorite. To pitanje može samo da me dovede u neprilike”,
kazao je. Američki predsednik je izazvao smeh u Ovalnoj sobi kada je decu
pitao kako se prema njima ophodi štampa. “Prema vama se novinari sigurno
ponašaju bolje nego prema bilo kome bilo gde na svetu”, dodao je. Zatim je deci
podelio bombone, a onda se okrenuo ka jednoj devojčici i rekao joj da pošto
nema probleme sa težinom može da pojede koliko hoće slatkiša.
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