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Шта рећи кад речи не могу променити ништа, нити 
ублажити бол и тугу породице и ... пријатеља. Ипак, 
остаје обавеза да се и на тај начин опростимо од сина, 
супруга, оца, деде, брата и пријатеља ... нашег Ранка. От-
ишао је кад то нико од нас није очекивао, борећи се бук-
вално за голи живот, као што се годинама борио и водио 
нас у борбу за бољу егзистенцију и друштвени положај 
просветних, здравствених и других радника у јавном 
сектору. Преговарао за нас, спорио се и судио, обучавао 
раднике њиховим правима, бранио и бринуо се за сиро-
машне и старе, ... 

Колико сам само пута говорио му „успори мало“, а 
он није послушао. Нешто и/ли неко је било увек ис-
пред њега и његовог здравља. Возио је наш Ранко на 
више колосека; од ангажмана омладинског функционера до једног од 
најпрепознатљивијих синдикалних лидера на националном нивоу, од 
борбе против друштвене корупције, преко редовног посла просветара 
успешног у раду са својим ученицима и поштованог од колега до животне 
борбе како да обезбеди своју фамилију и своју децу изведе на прави пут. 

Бескомпромисан, доследан, пре свега поштен у свему је био успешан, 
али нажалост подмукла болест и друштвена небрига за здравље нације и 
појединца однела га у онострани свет. Прерано. И за фамилију и за све нас 

који смо са њим деценијама делили добро и зло и неретко 
занемаривали и своје најближе и своје здравље бринући 
се и решавајући проблеме других. Али вредело је. И знам, 
да Ранко мора да бира, опет изабрао тај пут. Зато ће се 
многи, по добру, сећати Ранка и помињати га као светао 
пример. 

Нажалост, околности у којима је Ранко напустио овај 
свет и преселио се у легенду, не дозвољавају да га ис-
пратимо на традиционалан начин и та обавеза остаје на 
нама његовим пријатељима, колегама и сарадницима. 
Чим се стекну услови одржаћемо комеморативну седни-
цу и обићи његово вечно пребивалиште. Сада, можемо, 
због прописаних мера заштите од пандемије и забране 
окупљања, само у својим домовима, својим умовима и 

срцима да молимо Спаситеља света и Источник вере наше и отаца на-
ших да га прими у коначиште праведних, које је Ранко својим чињењем 
заслужио.

Почивао у миру божјем и нека му је лака црна земља банатска коју је 
волео и поштовао исто онолико као и љути камен херцеговачки који је 
отхранио генерације његових предака. 

Хвала и слава му!
� Хаџи�Здравко�М.�Ковач,�председник�НСЈСС
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IN MEMORIAM: РАНКО ХРЊАЗ
(27.01.1964 - 25.07. 2020.)

Министар Младен Шарчевић каже да ће родитељи основаца има-
ти могућност да се определе да ли ће у наредној школској години 
њихова деца пратити наставу у школи уживо или од куће онлајн. Он 
је нагласио да предност у настави уживо имају нижи разреди основне 
школе, јер деца до 12 година по закону не могу сама да остају код 
куће, као и да је из педагошких разлога важна настава уживо посебно 
за ученике првог разреда који су на почетку школовања и треба да се 
прилагоде школској средини. „Спремили смо неколико модела које 
ћемо почетком недеље представити медицинском делу Кризног шта-
ба. Моделе смо радили на основу препорука које смо до сада добили“, 
рекао је Шарчевић. � (Наставак�текста�на�стр.�9)

ШАРЧЕВИЋ: НАСТАВА У ШКОЛИ ЗА НИЖЕ 
РАЗРЕДЕ, СТАРИЈИ БИРАЈУ

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић 
и председници репрезентативних синдиката потписали су 3. јула По-
себни колективни уговор за запослене у установама предшколског 
васпитања и образовања. Министар Шарчевић је после потписивања 
Посебног колективног уговора навео да су потписивањем ПКУ регу-
лисана и унапређена прва и статус запослених у предшколским уста-
новама. 

„Овим Посебним колективним уговором унапредили смо права за-
послених у предшколским установама. Доградили смо одредбе које се 
односе на рад запослених у доба пандемије, регулисали и друга питања 
у вези са заштитом запослених, као и условима рада синдиката“, рекао 
је министар Шарчевић.

Основци ће у наредној школској имати четири распуста - јесењи, 
зимски, пролећни и летњи, док ће средњошколци имати три - зимски, 
пролећни и летњи, предвиђено је школским календаром Министарства 
просвете за наредну школску годину.  (Наставак�текста�на�стр.�9)

НОВИ ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 
ОСНОВЦИМА ЧЕТИРИ РАСПУСТА

Председник Независног синдиката просветних радника 
Војводине Ранко Хрњаз преминуо је у Зрењанину у суботу 25. 
јула касно увече од последица корона вируса. Остаће упамћен као 
велики и лојалан борац за права радника, нарочито у јавном сек-
тору и просвети. Пуних 30 година био је синдикално ангажован, 
а поред рада у средњој Техничкој школи у Зрењанину стизао је 
да се бави и заступањем незапослених и пензионера јавних служ-
би. У Независном синдикату јавних служби Војводине обављао је 
функцију генералног секретара, а у Независном синдикату јавних 
служби Србије потпредседника. 

Отворен за сарадњу, борбен и истрајан у борби против 
корупције ишао је до краја у ономе што је намерио, трудећи се 
својим деловањем члановима НСЈСС и другим запосленим у 
јавним службама, али и најстаријима и незапосленима омогући 
остваривање њихових ускраћених права. 

За собом је оставио супругу и два сина.
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d) Nastavna metoda Iako su još Pavle Solarić i Vuk, u svojim uputstvima za 
predavanje bukvara, tražili da se čitanje uči po novoj glasovnoj metodi, odno se, 
ovde-onde, uči i dalje sricanjem sve do polovine 19 veka. Školska komisija naređu-
je uvođenje, u predviđene bukvare, nove metode sricanja zvukova (a, b, v) mesto 
sricanja imena slova (az, buki, vjedi itd). U „Nastavleniju“ se to ovako objašnjava: 
„Pri sricanju upotrebljavaće se samo glasovi i tonovi pismnea izostavljajući naime-
novanje ovi kojim se učenje oteščava“. 

Pedesetih godina počinju i u školama preovlađivati zajednička 
nastava zamenjujući raniju isključivo individualnu nastavu. Još u 
„Nastavleniju“ od 1838. godine skreće se pažnja na nastavnu me-
todu ovim rečima: „Sve od Metoda i načina zavisi, kojim učitelji 
predaju. Ovaj način uredan, jasan i lak, kratak mora biti, a koga 
svaki učitelj po merilu iskane nauke znati mora, no koji je vrlo ra-
zličan, najbolji je metod onaj koji duhu polezni nauka, vozrastvu 
i množini dece postvestvuje“. Uputstvo dalje zahteva da sve što se 
uči mora da se uči sa razumevanjem, i još više, da se „na polzu 
svoju primeniti može“. 

Učitelj, mora sve što predaje da „tolkuje sovršeno jasno i vra-
zumitelno“, kako bi posle sve to učenici umeli svojim rečima da 
iskažu i na praksi primene. „Nastavlenije“ od 1845. sadrži i opšte-
didaktičko uputstvo kao i specijalna predmetna uputstva. Opšte 
uputstvo obaveštava da način predavanja različit „po razliki učeb-
nih predmeta, po stepenu učilištnog razreda i kačestvu priugovle-
nija, koja su deca polučila“. Preporučuje se ovih deset različitih 
oblika predavanja:

 y Učitelj može „napred kazivati i izlagati, da deca to iskažu i utuve.“
 y On može stvar objašnjavati.
 y Može pripovedati što „na vlastito čuvstvo dejstvuje“.
 y Učitelj će što predložiti i nastojati „da deca sama istinu iznađu.“
 y Deca mogu sama pitanja predlagati osobito u stvarima koja nisu razumela. 

Pri tome treba čuvati red „da ovakovi voprosi u nestaš ne pređu“
 y „Katihetički način, tj. takovi gde učitelj deci lako razumitelne voprose daje, 

njiove odgovore saslušava i drugim pitanjima nji ispravlja, i na put istine do-
vodi; koim se načinom osobito uizoštrava“.

 y Preporučuje se „Lankastrov ili uzajaman nači predavanja gde jedno dete dru-
go uči“.

 y „Mnogo naizustno učenje je besplodno i izlišno, koim deci nešto govoriti i 
razkazivati znadu, no bez smisla i rasuždenija“.

 y Predavanje treba da bude jasno i razgovetno, „čuvajući se svakog krasnoreči-
ja i prostranstva u govoru, koe kod dece, pri nerazvijenom razumu njiovom 
samo zabunu pričiniti može“.

 y „Glavna je dužnost učitelja u predavanju da se naklonom učenika k učebnim 
predmetima pokrene i održi, sirječ; da se vnimanije deteta i njegovo dejstvo-
vanje k samoizobraženiju onoga, što mu naučiti valja, razvije, oživljava i u 
neprestanoj zanimatelnosti održava; da se duh njegov ukrepi, um izobrazi i 
srce oblagorodi.

„Pedagogičesko-metodičesko nastavlenije za učitelje osnovnih škola“ od dr Mi-
lovana Spasića, takođe je služilo učiteljima kao ručna knjiga i metodsko uputstvo 
za školski rad. Uz to je Spasić jedno vreme održavao i specijalne kurseve za „dou-
čavanje učitelja“. Spasićevu knjigu zamenila je obimnija i modernija knjiga Steve 
Popovića: „Rad u školi“ (Metodika). Ova knjiga postala je prvi udžbenik metodike 
u našoj učiteljskoj školi.

Bitnu izmenu u načinu nastavnog i vaspitnog rada u osnovnim školama unose 
tek učitelji koji dolaze iz novootvorene učiteljske škole. Oni odmah počinju sa ra-
zvojnom nastavom, potpunom primenom načela očiglednosti i ručnog rada. Pred 
kraj ovoga veka ustaljuje se po vežbaonicama učiteljskih škola obrada sve nastavne 
građe po metodi formalnih stupnjeva (Herbart). Ovo donose mladi pedagozi ško-
lovani na nemačkim univerzitetima.

Radno vreme po školama, godišnje i dnevno, prvi put je tačno određeno „Na-
stavlenijem“ od 1845 godine. Školska godina traje od septembra do jula. Nedelja 
ima pet punih radnih dana i jedan poludan (četvrtak). Zimi se održavaju svakoga 
dana po šest časova i leti po pet, sem četvrtka kada se održavaju tri, 
odnosno četiri časa. Radi se pre i posle podne. Devetnaesti vek ne 
poznaje poludnevnu nastavu (sem četvrtka). Vrlo rđavo učite na 
školski rad preterano veliki broj praznika, kojih dana škole ne rade.

đ) Udžbenici prvi put postaju predmet planske brige školske 
vlasti 1849. godine, kada je obrazovana Školska komisija kojoj je 
bilo stavljeno u dužnost, pored ostalog, da spremi sve udžbenike 
za osnovne i srednje škole. Već sledeće godine udžbenici koje je 
sastavila, pregledala i za upotrebu u školama odobrila ova Komisija 
ulaze u nastavu škole. Godine 1880 stupio je na snagu „Zakon o 
uređenju Glavnog prosvetnog saveta“, kao ustanove koja na sebe 
preuzima brigu o budućem pregledanju i odobravanju udžbenika 
za osnovne, srednje i srednjestručne škole. Odmah zatim Glavni 
prosvetni savet izdaje „Pravila ili osnova za štampanje školskih 
knjiga“. Na osnovu stečenih iskustava sa radom na udžbenicima 
Glavni prosvetni savet primenjuje prva „Pravila“ i godine 1895 iz-
daje „Pravila o pisanju udžbenika“.

e) Nastava ručnog rada postala je, pred kraj 19 veka, refor-

mni pokret naše osnovne škole. Pristalice ručnog rada, kao posebnog predmeta u 
osnovnoj školi, bile su uverene da će ovim nastavnim predmetom revolucionisati 
nastavu osnovne škole. Tim povodom jedan politički istoričar beleži: „Ručni rad je 
bio u modi; od njega se bez malo očekivalo prepoređenje našeg društva i stvaranje 
jednog novog naraštaja sa više smisla za praktični život“. U pedagoškom smislu ceo 
taj pokret je samo najsnažnija reakcija na zastarelost tadašnje nastave u osnovnoj 

školi, na njen verbalizam i mehanizam, na njenu ukalupljenost u 
Ciler-Rajnove formalne stupnjeve.

Prvi zahtev za uvođenje ručnoga rada u naše škole nije došao 
od školskih ljudi nego od političara, Svetozara Markovića i Vase 
Pelagića. Posle njih čuje se glas jednog profesora narodnog posla-
nika. Ovaj sa tribine Narodne skupštine zahteva (1881) uvođenje 
ručnoga rada u naše škole. Interesovanje za ručni rad unosi među 
učitelje knjiga Sretena Adžića „Ručni rad u muškoj osnovnoj školi“ 
(1886). Podstaknuta tom knjigom jedna godišnja učiteljska skup-
ština donosi rezoluciju ove sadržine: „Učiteljska skupština misli, da 
današnja osnovna škola ne sprema decu za praktičan život, sem 
ostalog i za to, što se slabo brine o tome, da deci stvara volju za rad 
i da razvija njihove telesne moći. Zato učiteljska skupština misli, 
da bi trebalo raditi na tome, da se što pre i u naše osnovne škole 
uvede ručni rad“. Ovome sleduju više članaka u pedagoškoj štampi 
i najzad Adžićevo predavanje o ručnom radu na šestoj učiteljskoj 
skupštini (1889). Posle toga se organizuje jedna vrlo energična 
grupa učitelja i pedagoga koja pitanje ručnoga rada uzima u svoje 
ruke i koordinira dalju akciju svih. Krajnji rezultati te akcije sadr-

žani su u sledećem:
 y Organizuje se udruženje učitelja i pedagoških stručnjaka koji će, usmeno i 

pismeno, raditi na tome da se ručni rad uvede u nastavni plan osnovne škole 
kao poseban nastavni predmet.

 y Jedan učitelj iz redova odlučnih pristalica ručnoga rada odlazi u Beč na tečaj 
školskog ručnog rada (Jovan. S. Jovanović, 1895).

 y Po povratku iz Beča, Jovanović obrazuje ferijalne tečajeve za spremanje 
učitelja u školskom ručnom radu i njegovu metodskom izvođenju u školi.

 y Učiteljsko udruženje u svoj projekt novog zakona o osnovnim školama uvodi 
ručni rad kao poseban predmet u nastavnom planu osnovne škole.

 y Zakon o narodnim školama od 1898. godine predviđa da se ručni rad 
obrađuje u osnovnim školama kao poseban predmet.

 y Iste godine počinje u Beogradu izlaziti mesečni pedagoški časopis „Ručni 
rad“ u redakciji Jovana S. Jovanovića.

Snažna reakcija učiteljskog udruženja i ogromne većine učitelja protiv Zakona 
o narodnim školama od 1898 godine, pogađala je, načelno, i nastavu ručnoga ada. 
Sad, kad je došao novi zakon i kad je trebalo sprovoditi nastavu ručnoga rada, uviđa 
se da većina učitelja nije za to spremljena. Stariji učenici odbijaju da „pod starost 
uče kako se dube kašike i platu kotarice“. Tako ručni rad trpi sudbinu ovoga nepo-
pularnog zakona, pa je i odbačen zajedno sa njim. No valja zabeležiti da ni sada 
učitelji nisu bili načelno protiv ručnog rada, nego protiv onakvoga ručnog rada 
kakav im je nametao taj Zakon od 1898 godine. učitelji su, ustvari, odbijali da prime 
u nastavu ručni rad kao zanatsku delatnost, ali su ga prihvatili i celini kao sredstvo 
kojim se ostala nastava može učiniti očiglednom, konkretnom i praktičnom. Oni 
su hteli ručni rad više kao princip nastave nego kao stručan predmet.

ž) Nastava moralnih pouka trebalo je krajem 19 veka, u srednjoj školi da izvrši 
onaj uticaj koji je očekivan od nastave ručnog rada u osnovnoj školi. Vekovima 
je religijska nastava bila nosilac moralnog vaspitanja u evropskim školama. To je 
sasvim prirodno kad se zna da je i sama ustanova škole, po svome poreklu, usta-
nova crkve. Ali kad je prvi put u istoriji ona to prestala da bude, u Francuskoj za 
vreme Velike revolucije, onda je u škole uveden nov predmet koji je na sebe primio 
neposrednu ulogu moralnog vaspitanja učenika. Ali se tada i shvatanje morala bilo 
uveliko izmenilo. Nije više bio u pitanju hrišćanski, crkveni moral, nego svetovni. 
Taj novi nastavni predmet kao nosilac nove nastave svetovnog morala dobio je u 
nastavnom planu tadašnjih škola ime „moralne i građanske pouke“.

Napredni ljudi drugih zemalja van Francuske, a pre svega Evropljani, počeli su 
takođe tražiti da se i u njihove škole uvede ta novi nastavni pred-
met. I tamo gde se nije mogla odstraniti verska nastava iz škola, 
traženo je da se novi predmet uvede pored verske nastave. Kod nas, 
naprimer, u projekt Zakona o narodnim školama od 1882. godine 
unet je nov predmet „poznavanje građanskih prava i dužnosti“, ali 
u izglasanom zakonu toga predmeta više nema. Protivnici su uspeli 
da ga u toku debate izbace iz teksta zakona.

U nastavnom planu za osmogodišnju gimnaziju, koji je izdalo 
Ministarstvo prosvete 1888. godine, nalazi se kao poseban nastavni 
predmet „moralne pouke“ predviđen da se izučava u prvom i dru-
gom razredu gimnazije sa dva časa nedeljno. U „Uputstvu“ izdatom 
radi izvođenja te nastave, piše: „Učenici treba da nauče poznavati 
dužnosti koje imaju kao đaci i koje će imati docnije kao članovi 
društva, a pored toga da se upoznaju s najglavnijim ustanovama 
u državi. Moralne pouke imaju u gimnazijama poglavito vaspitni 
značaj“. Zadatak nastave moralnih pouka označene je kao „moral-
na priprema učenika za društveni život“.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (XIII)
(Nastavak teksta iz prethodnog broja)
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Датуми

Светски дан борбе против трговине људима

“НА ПРВОЈ ЛИНИЈИ ФРОНТА ДО 
ОКОНЧАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА“

Тема за овогодишњи 30. јул 2020. - Свет-
ски дан борбе против трговине људима 
“Обавезно на узрок - на првој линији 

фонта до окончања трговине људима“ била је 
фокусирана на оне који су први реаговали на 
трговину људима. То су људи који раде у разли-
читим секторима - идентификују, подржавају, 
саветују и траже правду за жртве трговине 
људима и оспоравају некажњивост трговаца 
људима.

Током кризе COVID-19, суштинска улога 
ових првобораца постала је још важнија. По-
себно пошто су ограничења која је условила 
пандемија њихов рад још више отежала. Нажа-
лост, њихов допринос се често занемарује и не 
признаје.

Кроз приче првобораца против трафикинга 
који описују њихов практични рад у пружању 
п о моћи жртвама, UNDOC намерава да укаже на 
њихов допринос и допринос њихове функције, 
институције, организације, тима или заједнице 
и утицаја на борбу против трговине људима.

Светски дан борбе против трговине људима 
– 30. јул, установљен је Резолуцијом Генерал-
не скупштине Уједињених Нација, новембра 
2013. године. Од тада, константно се ради на 
подизању свести о трговини људима и мерама 
превенције у циљу сузбијања које морамо им-
плементирати. 

Истраживања показују да су најбоља пре-
вен ција, добра информисаност и едукација, 
по себно деце и младих. Једна од форми у циљу 
пре венције су и медији, који на најбољи и нај-
бржи начин, директно пласирају наведено.

Сваке године на стотине хиљада жена, деце 
и мушкараца постану део ланца трговине 
људима. Експлоатација као криминална нега-
тивна друштвена појава, доноси енормне про-
фите криминалним организацијама, где поред 
трговине оружјем и наркотицима, заузима упо-
редно место као једна деструктивна индустрија. 
Трговина људима подразумева бројне начине 

да се људи експлоатишу, почевши од сексу-
алне експлоатације, радне, принудних брако-
ва, просјачења, па све до трговине органима 
и деловима тела. Закони тржишта диктирају 
темпо а све по принципу остварења зараде, 
кроз понуду и потражњу, подстакнута профи-
табилним тржиштем јер за криминалне групе 
и појединце, бављење оваквом једном крими-
налном делатношћу, готово да не захтева већа 
улагања а доноси одређену финансијску добит.

Статистика за први квартал 2020 године, 
забрињава и то ако узмемо у обзир да нам доно-
си 34 идентификоване жртве трговине људима. 
Поређења ради, у 2019 години, идентификова-
но је 39 жртава трговине људима.

На глобалном нивоу поред сексуалне 

експлоатације која је доминантна, не заостаје 
радна експлоатација, која се мери на више од 
десет милиона радно експлоатисаних особа, 
широм света.

У земљама које се сусрећу са великом стопом 
сиромаштва, деца и млади су најтраженија рад-
на снага, притом радећи у најлошијим условима 
са најмање плаћеним радним временом уз 
највећи број радних сати, кршећи права детета 
и хуманих норми.

Као друштво носимо одговорност да озбиљно 
схватимо деструктивну аномалију као што је 
трговина људима, водећи се податком који до 
садашња пракса показује, да су више од 50% 
идентификованих жртава трговине људима у 
Србији, углавном деца и малолетне девојчице 
старости између 11 и 17 година. Криминалне 
групе и појединци који корист прибављају кроз 
експлоатацију било које врсте, јако су вешти у 
манипулисању, обманама, контролисању кроз 
бројне лажне емоције, лажну психолошку под-
ршку, претње и примену насиља. Користећи 
друштвене мреже, лажне огласе и понуде за по-
сао са великим зарадама, као један од начина 
врбовања жртве.

Подизање свести о проблем трговине људи-
ма, основ је у превенцији, која кроз информи-
саност, едукацију и расположиве примере, води 
ка сузбијању.

Једна реч више, једна жртва мање!

Укључите се
• Препознајте и промовишите првоборце 
против трафикинга у нашој земљи, вашој 

заједници или организацији;
• Пишите, делите, и коментаришите темат-
ске поруке на друштвеним мрежама и не само 

за Светски дан,
• Донирајте Добровољном фонду Уједињених 

нација за жртве трговине људима који пружа 
помоћ на терену и заштиту жртвама тргови-

не људима.

СВАКИХ 30 СЕКУНДИ НА СВЕТУ НЕСТАНЕ 
ЈЕДНА ОСОБА

Сваких 30 секунди једна особа на свету бива експлоатисана и уве-
дена у ланац трговине људима.

Само у прва три месеца 2020. године у Србији је идентифи-
ковано 34 жртве трговине људима, док у Европи на дневном нивоу не-
стане чак 40 особа. У последњој деценији деца су постала мета број један у 
очима трафикера, а покушаји експлоатације и регрутовања малолетника 
најчешће се врше путем интернета.

Здравствена ситуација изазвана вирусом COVID-19 додатно је утицала 
на повећање броја жртава трговине људима из више разлога. Трафикери 
су прилагодили своје моделе понашања “новој нормали”, што се посебно 
рефлектовало кроз појачано присуство младих и деце на интернету, као и 
злоупотребу савремених комуникационих технологија. Са друге стране, 
с обзиром на ограничавање кретања, смањену до-
ступност социјалних и јавних услуга, жртве трго-
вине људима имају још мање шансе да побегну и 
пронађу помоћ. Такође, COVID-19 је погоршао 
ситуацију пружајући трговцима лако доступне 
жртве, имајући у виду да је половина светске радне 
снаге суочена са огромним пословним губицима, 
смањеним платама и прекидом нормалног живо-
та. Нажалост, и обавезно ношење маски је додатно 
отежало препознавање несталих особа.

Национална телефонска линија за тргови-
ну људима у Америци саопштила је да је број 
случајева порастао за 40% током пандемије, и да 
тренутно влада све већа потреба за удруженом 
снагом заједница, породица и друштвених ресур-
са, како би се ова статистика смањила.

“Деца су услед пандемије коронавируса усмерена на интернет више 
него икада пре, што са собом доноси бројне опасности, будући да на ди-
гиталним каналима у просеку чак 750.000 предатора вреба у свакој се-
кунди. Њихов циљ је врбовање малолетних лица за криминалне радње, 
од којих је најчешћа и најопаснија увођење у ланац трговине људима. У 
Србији је најмлађа жртва врбовања путем интернета имала само девет 
година. Зато је веома важно да сваког дана, сваке недеље, сваког месе-
ца скрећемо пажњу и што више говоримо на ову тему, како бисмо до-
принели ефикасној борби”, рекла је Ана Крстајић, глобална представни-
ца Фондације UNITAS, поводом Светског дана борбе против трговине 
људима.

UNITAS Фондација је међународна хуманитарна организација која се 
бави борбом против трговине људима. Пројекти 
и активности Фондације у Србији усмерени су 
на превенцију путем едукације деце, омладине и 
родитеља, али и на помоћ жртвама како би напре-
довале кроз програме економског оснаживања. На 
подручју Америке Фондација пружа и континуи-
рану психолошку помоћ.

Уколико Ви као родитељ или Ваше дете при-
метите било какво сум њиво обраћање на друшт-
веним мрежама, било да је у питању агрe си внија 
комуникација или узнемиравање било које врсте, 
у сваком тренутку можете позвати број Наци-
оналног контакт центра за безбедност деце на 
интернету – 19833. Важно је да се понашамо од-
говорно како бисмо остали безбедни.
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Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Piše: Ivan Ivić*

U pogledu kvaliteta Srbija 
je imala više decenija jedan od 
najboljih sistema predškolskog 
vaspitanja u Evropi (doduše, obu-
hvat dece nikada nije bio zadovo-
ljavajući). U poslednjoj deceniji 
je došlo do povećanja obuhvata 
ali i do pada kvaliteta a najnovije 
mere nose rizik stvaranja haosa. 
Naime, Ministarstvo prosvete 
(oktobar 2018. godine) je usvojilo 
Pravilnik o osnovama programa 
predškolskog vaspitanja i obra-
zovanja koji treba da se sukcesivno primenjuje od 
septembra 2019. do 2022. godine.

Pomenuti Pravilnik sadrži dva dela: Koncep-
cija Osnova programa i Od Osnova programa do 
realnog programa.

U predškolskom vaspitanju je pravilo da se na re-
publičkom nivou donose osnove programa a opera-
tivne programe donose same predškolske ustanove. 
Pomenuti dokument treba da posluži kao okvirni 
dokument za izradu operativnih programa predš-
kolskih ustanova. Pored toga, taj dokument bi morao 
da posluži kao osnova za izradu različitih standarda 
kvaliteta koji su osnova i za izradu operativnih pro-
grama i za akreditaciju predškolskih ustanova i pro-
grama (standardi se donose na republičkom nivou). 

Problem je u tome što je taj dokument takve 
prirode i kvaliteta da na osnovu njega nije moguće 
ostvariti nijednu od tih funkcija. A razlozi za to su 
višestruki. Tekst nije pisan kao normativni pod-
zakonski akt nego kao stručna rasprava (navodi se 
korišćena literatura (!), iznose se lični profesionalni 
stavovi i verovanja autora ovog dokumenta – a to 
su dve profesorke sa Odeljenja za pedagogiju Filo-
zofskog fakulteta u Beogradu Dragana Brenselović i 
Živka Krnjaja – koji su u nekim delovima identični 
sa njihovim tekstovima objavljenim u časopisima), 
suštinski nema nikakve razlike u karakteristikama 
teksta u prvom i drugom delu.

Ipak, osnovni razlozi zbog kojih je ovaj dokument 
neupotrebljiv su sledeći; 

1) U zakonu o predškolskom vaspitanju se, kao 
što i treba, navode sve bitne funkcije tog nivoa 
vaspitanja koje bi trebalo da sadrže osnove progra-
ma: „U okviru predškolskog programa ostvaruju se 
redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u ce-
lodnevnom i poludnevnom trajanju.

U cilju unapređivanja kvaliteta vaspitno-obra-
zovnog rada, širenja raznovrsnosti ponude progra-
ma, oblika rada i usluga i povećanja obuhvata dece, 
predškolska ustanova ostvaruje i različite oblike i 
programe u funkciji ostvarivanja nege, vaspitanja i 
obrazovanja dece, odmora i rekreacije, pružanja po-
drške porodici, negovanja jezika i kulture nacionalne 
manjine, posredovanja pojedinih područja kulture, 
nauke i umetnosti, a prema utvrđenim potrebama 
i interesovanjima dece i porodica i specifičnostima 
lokalne zajednice“ (član 18 zakona).

Dokument koji ovde analiziramo u ogromnom 
je neskladu sa zakonom čiji je on podzakonski akt 
jer sve svodi samo na pedagoški (i psihološki) aspekt 
uz zanemarivanje svih ostalih komponenti. Ovde 

valja podsetiti da svi evropski 
dokumenti koji se odnose na ovu 
oblast za predškolski uzrast nose 
naslov ECCE (Early Childhood 
Care and Education – vaspita-
nje i nega u ranom detinjstvu). 
A to mora tako i biti jer ono što 
se naziva nega (briga, društvena 
briga) obuhvata celovitu orga-
nizaciju života dece u vanporo-
dičnim ustanovama (uključiv i 
brigu i o zdravlju, ishrani, fizič-
kom razvoju, o režimu dana, o 
socijalnoj zaštiti) jer celina tih 
uslova života određuje vaspitne 

ishode a ne neki izdvojeni programi, ma koliko bili 
dobri. Zapostavljanje ovih važnih funkcija progra-
ma predškolskog vaspitanja može dodatno povećati 
najbolniji problem Srbije – demografski pad jer ne 
obuhvata neke komponente programa koji su važni 
za roditelje.

2) Ukidanje tri uzrasna preseka u predškolskom 
periodu (program nege i vaspitanja dece jaslenog 
uzrasta, predškolski program za decu od 3 do 5,5 
godina i obavezni predškolski pripremni program 
od 5,5 do 6,5 godina) koje je uvedeno u poslednjoj 
verziji zakona o predškolskom vaspitanju (i to na 
predlog pomenute dve profesorke sa Filozofskog 
fakulteta) kao nužnu posledicu je imalo da se u u 
Osnovama programa ne pravi ta razlika. Doduše, 
koncepcija Osnova kao opšta koncepcija predškol-
skog vaspitanja ima smisla i opravdanja.

Ali, praviti jedinstvene osnove programa za sve 
predškolske uzraste (za decu od godinu dana i decu 
od 6,5 godina) je velika greška sa ogromnim po-
sledicama (da li bi nekome palo na pamet da pravi 
jedinstvene osnove programa za decu od I do VIII 
razreda).

Takav pristup je naveo autore ovog dokumenta da 
razvodne stvarno postojeće razlike između različitih 
predškolskih ustanova koje realno postoje kao što 
su dečje jaslice, dečji vrtići (čak i osnovne škole koje 
u nekim situacijama realizuju obavezni pripremni 
predškolski program), pa je tako vrtić definisan kao 
„…svaki administrativno – prostorno – vremen-
ski organizovan oblik u kome se realizuje program 
predškolskog vaspitanja.“

3) Za izradu realnog praktičnog operativnog pro-
grama neophodne su konkretizacije u vidu standar-
da kvaliteta a toga nema u drugom delu ovog doku-
menta, čak se i ne spominje potreba za standardima. 
A standardi kvaliteta (standardi kvaliteta programa, 
standardi prostora, standardi profesionalnih kompe-
tencija vaspitača, opreme, broja dece po vaspitnim 
grupama za različite uzraste).

Standardi su vrlo konkretni zahtevi, često i kvan-
titativne prirode i na osnovu njih se može vršiti akre-
ditacija predškolskih ustanova (to važi i za privatne 
ustanove čiji rad se sada odobrava u vidu „verifika-
cije“ na osnovu vrlo nejasnih merila jer ne postoje 
precizni standardi).

Potreba za akreditacijom se u ovom dokumentu 
čak ni ne pominje (!).

4) Pravilnik u potpunosti ignoriše postojeće stra-
teške dokumente (pravci razvoja predškolskog i ob-
razovanja i vaspitanja, strategija razvoja obrazovanja 

u Srbiji) koje su usvojili ovlašćeni državni organi 
(Nacionalni prosvetni savet, Vlada Srbije) u kojima 
su neki od navedenih problema adekvatno rešeni.

5) Tekst celine dokumenta je tako apstraktno i 
komplikovano pisan (to možda ima opravdanja u te-
orijskim raspravama i većina tih opštih stavova i nije 
sporna mada u njima postoji autorska zakrivljenost) 
ali je nepremostiv problem da većina onih koji treba 
praktično da koriste ovaj dokument teško da mogu 
da razumeju te postavke. Evo jedne tipične ilustraci-
je: „Vaspitanje deteta znači proširivanje njegovih mo-
gućnosti, čime se kreira socijalna pravda i jednakost 
i kritički preispituje pitanje moći u odnosu deteta i 
odraslog, kontrole i pravednosti.“

To važi i za drugi deo dokumenta koji bi trebalo 
da posluži za izradu operativnih programa koje treba 
da urade same predškolske ustanove. Autori koji pišu 
ovakav dokument normativne prirode moraju da ap-
straktne teorijske postavke prevode u jezik prakse a ne 
da taj najteži deo posla ostave praktičarima. 

U tom delu, umesto jasnoće, zamagljen je, na pri-
mer, čak i ključni pojam „realni program“. On je ova-
ko definisan: „On (realni program) ne može biti una-
pred pisani dokument već se gradi kroz zajedničko 
učešće svih učesnika, oblikuje kulturom vrtića, po-
rodice i lokalne zajednice i šireg društvenog kontek-
sta i planskim i promišljenim delovanjem vaspitača 
zasnovanim na koncepciji osnova programa.

Kako da se sa ovakvim i sličnim uputstvima na-
pravi radni program? Sve iznete primedbe uzete za-
jedno pokazuju da ovaj dokument ne može ostvariti 
nijednu od njegovih funkcija: ne može biti upotre-
bljiva osnova za izradu operativnih programa, ne 
može poslužiti za odobravanje rada javnih i privat-
nih predškolskih ustanova, ne može se upotrebiti za 
vrednovanje rada ustanova. 

Procedura u pripremi i donošenju ovog doku-
menta ima sve karakteristike stila rada sadašnjeg 
Ministarstva: ništa se ne radi javno (ne zna se kako se 
sastavljaju radne grupe, njihov sastav, predlog doku-
menta se ne može naći na sajtu Ministarstva, nema 
ili se fingira javna stručna rasprava).

To znači da Ministarstvo ima glavnu odgovor-
nost, odgovornost ima i ZUOV jer treba stručno da 
priprema predlog ali je on pod punom kontrolom 
ministra. Veliku odgovornost imaju i dve pomenute 
profesorke Filozofskog fakulteta koje su iskoristile 
zavetrinu koju im je pružilo Ministarstvo da plasi-
raju svoje ideje bez konsultovanja stručne javnosti.

Ali odgovornosti imaju i drugi članovi radne 
grupe koji su dobri znalci u ovoj oblasti, oni nisu ni 
učestvovali u pisanju ovog dokumenta, ne slažu se s 
njegovim sadržajem ali su ostali u radnoj grupi i dali 
pokriće: dr Snežana Marinković, profesorka predš-
kolske pedagogije, dr Vesna Colić, izuzetan struč-
njak za jaslice, Jadranka Spasić, sjajan organizator 
Društva sestara vaspitača.

Sadašnja situacija je: usvojene su osnove predškol-
skog programa koje će se sukcesivno primenjivati u 
raznim opštinama do 2022. godine, te osnove nisu u 
skladu sa još uvek važećim strateškim dokumentima 
ove zemlje, a već se najavljuje nova strategija razvoja 
obrazovanja i u ovoj oblasti, a praksa ide svojim to-
kom. Dramaturgija stvaranja haosa je potpuna.

 *penzionisani profesor Univerziteta

HAOS U SISTEMU PREDŠKOLSKOG 
VASPITANJA

Iako iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tvrde da se 
„Razvoj sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u Srbiji 
temelji na iskustvima dobre prakse i na strateškim prioritetima u obla-

sti obrazovanja i vaspitanja i da predškolsko vaspitanje i obrazovanje (PVO) u 
Republici Srbiji ima dugu tradiciju, mnogo iskustava dobre i kvalitetne prakse 

kao i veliki stručni potencijal“, te da dolaze bolji dani za ovaj sektor, mnogi 
eminentni stručnjaci se ne slažu sa ovom ocenom i smatraju da je stanje u PVO 
dijametralno suprotno. Jedan od njih je i čuveni profesor i čovek nezaobilazan 
u svim dosadašnjim reformama Ivan Ivić, čiji tekst objavljujemo u nastavku 
rubrike posvećene predškolcima.

MINISTARSTVO: KVALITETNIJE 
PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
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КАКО ЈЕ СКАНДИНАВИЈА ПОСТАЛА ВЕЛИКА
Модел којем се свет диви: Билдунг - образовање комплетне особе

Високо друштвено поверење се не де-
шава само од себе. Оно настаје када су 
људи спонтано одговорни један за дру-

гога у свакодневном животу, када институције 
друштва добро функционишу. Скоро свако 
се диви скандинавском моделу. Државе по-
пут Шведске, Данске, Норвешке и Финске 
имају високу економску продуктивност, ви-
соку друштвену једнакост, високо друштвено 
поверење и висок ниво личне среће. 

Прогресивци кажу да је то зато што 
имају великодушну социјалну државу. Неки 
либертаријанци указују на то да те државе постижу високе резултате по 
скоро свим мјерилима отворености слободног тржишта. Заговорници 
ограничавања имиграције примећују да су то до недавно била етнички 
хомогена друштва.

Међутим, нордијске државе су биле етнич-
ки хомогене и 1800. године, када су била пука 
сиротиња. Њихов економски раст се покре-
нуо тек након 1870, много пре успостављања 
социјалних држава. Оно што је заиста покре-
нуло нордијске нације биле су генерације фе-
номеналне образовне политике.

Нордијске елите 19. века су урадиле не-
што што ми нисмо успели у овој држави у 
последње време. Они су схватили да је за 
успех њихових држава потребно да оснују ис-
тински успешне “народне школе” за најмање 
образоване међу њима. Схватили су да ће до-
животно учење морати да учине делом при-
родног ткива друштва.

Они на образовање гледају другачије од нас. 
Немачка реч којом описују свој приступ - билдунг - чак нема ни енглески 
еквивалент. Она значи комплетну моралну, емотивну, интелектуалну и 
грађанску трансформацију особе. Заснована је на идеји да ће људима, да 
би могли да доприносе индустријском друшт-
ву у настајању и да се носе са њим, бити по-
требни сложенији унутрашњи животи.

Американци данас често мисле о школовању 
као о преношењу специјализованих група веш-
тина - уме ли ђак да чита, да ради математи-
ку, да исприча лекцију из биологије. Билдунг 
је осмишљен тако да промени начин на који 
ђаци виде свијет. Замишљен је да им помог-
не у разумевању сложених система и да виде 
односе између ствари - између себе и друштва, 
између заједнице односа у породици и граду.

Како су Лене Андерсен и Томас Бјоркман 
написали у књизи “Нордијска тајна”, “билдунг 
је начин на који појединац сазрева и преузима на себе све већу личну од-
говорност према породици, пријатељима, осталим грађанима, друштву, 
човечанству, нашем свету, и глобалном насљеђу наших врста, док ужива 
све веће личне, моралне и егзистенцијалне слободе.”

Нордијски педагози су напорно радили на његовању осећаја повеза-
ности сваког ђака са нацијом. Пре 19. века, већина Европљана се иден-
тификовала у локалном, а не националном смислу. Међутим, нордијски 
наставни план и програм је усадио студентима осећај поноса, на примјер, 

данском историјом, фолклором и наслеђем.
“Тешко да ће се одрасла особа превише 

трудити око нечега за чиме није изгарала у 
младости”, написао је Кристофер Арнт Брун. 
Идеја је да се у глави ученика створи осећај 
припадности ширим круговима - од породи-
це преко града до нације - и жеља да се преуз-
ме заједничка одговорност за целину.

Нордијски едукатори су такође напор-
но радили на развијању унутрашње свести 
ученика. То значи да су помогли ученицима 
да виде силе које се увек врте унутар лично-

сти - емоције, жудње, ране и жеље. Ако сте у стању да видите те силе и 
њихову међусобну интеракцију, као да споља посматрате, онда можете 
бити њихов господар, а не роб. 

Њихова претпоставка је била да људи, 
како расту, имају способност да пролазе кроз 
развојне фазе, да виде себе и свет кроз све 
сложеније наочари. Мало дете се може слепо 
покоравати ауторитету - мама, тата, учитељ. 
Затим се интернализује и прилагођава норма-
ма групе. Потом учи да креира сопствене нор-
ме на основу сопствених вредности. Затим учи 
да види себе као чвор у мрежи унутрашњих 
“ја” и на тај начин учи о узајамности и холи-
стичком размишљању.

Сврха билдунга је да помогне људима при-
ликом проласка кроз неугодне транзиције 
између сваког начина гледања на свет.

Изгледа да су ти образовни напори имали 
трајни утицај на културу. Било да су у Сток-
холму или Минеаполису, Скандинавци су 

склони да се шале о томе како их осећај одговорности стално гњави. Они 
имају најнижу стопу корупције у свету. Имају карактеристичан осећај за 
однос између личне слободе и колективне одговорности.

Високо друштвено поверење се не дешава 
само од себе. Оно настаје када су људи спонта-
но одговорни један за другога у свакодневним 
животним интеракцијама, када институције 
друштва добро функционишу.

У Сједињеним Државама, друштвено 
поверење је у паду посљедњих деценија. 
Ако привилегована деца иду у најбоље шко-
ле, не може се очекивати пуно друштвене 
узајамности. Ако те школе не усаде љубав 
према нацији, неће бити пуно заједничке од-
говорности.

Ако имате слаби образовни систем који не 
помаже ученицима да виде мреже од значаја 

међу људима, који им чак не помаже да виде како гледају на свет, на крају 
ћете добити друштво у којем људи нису у стању да виде свет очима дру-
гих.

Када погледате нордијски билдунг модел, схватите да наш проблем 
није само у томе што не учимо људе правим радним вештинама. Про-
блем је и у томе што немамо прави модел доживотног развоја да бисмо 
усадили ону свест која је људима потребна да би напредовали у сложеном 
плуралистичком друштву.

ŠKOLA JE ZATVORSKA KAZNA: 
ŠKOLOVANJE ZA POTROŠAČE

Tako je govorio Džon Tejlor Gato1

Globalna ekonomija se ne obraća opšte-
društvenoj potrebi za smislenim radom, 
za priuštivim stambenim prostorom, za 

obrazovanjem koje ispunjava čoveka, odgovarajućom 
medicinskom negom, čistom životnom sredinom, za 
iskrenom i odgovornom državnom upravom, druš-
tvenom i kulturnom obnovom ili najosnovnijom 
pravdom.

Sve globalne ambicije su zasnovane na definiciji 

produktivnosti i solidnog života, a ta definicija je to-
liko otuđena od svagdašnje ljudske realnosti, da sam 
uveren da je pogrešna, i da bi se većina ljudi sa mnom 
složila kad bi mogla da uvidi alternativu. Mogli bismo 
to da uvidimo kad bismo ponovo ovladali jednom 
filozofijom koja pronalazi smisao tamo gde se smi-
sao prirodno nalazi – u porodicama, u prijateljima, 
u promeni godišnjih doba, u prirodi, u jednostavnim 
ceremonijama i ritualima, u radoznalosti, plemenito-

sti, saosećanju, i služenju drugima, u vrlinskoj nezavi-
snosti i privatnosti, u svim besplatnim i jeftinim stva-
rima od kojih su sačinjene stvarne porodice, stvarni 
prijatelji i stvarne zajednice – tada bismo bili toliko 
nezavisni da nam čak ne bi ni trebala ona materijalna 
„nezavisnost“ zbog koje moramo, kako insistiraju naši 
globalni „eksperti“, da budemo zabrinuti.

Kako su nastala ova užasna mesta, ove „škole“? Pa, 
usputno školovanje je uvek bilo sa nama u raznim 

1 Džon Tejlor Gato autor je knjige „Zatupljuju nas: tajna strategija obaveznog školovanja” (vidi pretprošli dvobroj „Informatora“) u kojoj govori o štetnosti masovnog školovanja u Ame-
rici. Tvrdi da je to obrazovanja koje stvara poslušne službenike, a suzbija razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja kod ličnosti. Ovo delo kod nas u prevodu Ivane Milenković objavio je 
čačanski „Gradac”. Trideset godina je predavao, pisao knjige i bavio se pitanjima američkog obrazovnog sistema. Preminuo je oktobra 2018.
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oblicima, jedan nenametljivo kori-
stan dodatak odrastanju.

A „moderno školovanje“ koje 
poznajemo u današnje vreme je 
nusproizvod dve „Crvene pani-
ke“ iz 1848. i 1919. godine, kad 
se moćne interesne sfere uplašiše 
revolucije u redovima naše vlastite 
industrijske sirotinje. Totalno ško-
lovanje desilo se delimično i zbog 
toga što se tradicionalne „ame-
ričke“ porodice preneraziše pred 
narodnim kulturama keltskih, 
slovenskih i latino doseljenika če-
trdesetih godina XIX veka, i osetiše odbojnost prema 
katoličkoj religiji koju ovi donesoše sa sobom.

Svakako je treći faktor koji je doprineo stvaranju 
zatvora za decu zvanog „škola“ moralo biti zaprepa-
šćenje sa kojim su isti ovi „Amerikanci“ gledali na 
pomeranje Afroamerikanaca na društvenoj lestvici 
nakon Građanskog rata.

Pogledajte sedam nauka koje škola daje: zbrka, 
odeljensko pozicioniranje, ravnodušnost, emocional-
na i intelektualna zavisnost, uslovno samopoštovanje 
i prismotra. Svi ovi nauci su prvorazredna dresura za 
večite pripadnike najsiromašnijih društvenih slojeva, 
ljude zauvek lišene mogućnosti da nađu središte svog 
posebnog talenta.

I vremenom se ova dresura oslobodila svoje prvo-
bitne svrhe: kontrolisati sirotinju. Jer je od dvadesetih 
godina XX veka jačanje školske birokratije, kao i ma-
nje uočljivo jačanje horde privrednih grana koje imaju 
koristi od školovanja, baš ovakvog kakvo jeste, proširi-
lo prvobitni doseg ove institucije do tačke u kojoj ona 
sada otima i sinove i kćeri srednje klase.

Čudo li je što se Sokrat ljuto uvredio zbog optuž-
be da naplaćuje podučavanje? Čak i onda su filozofi 
jasno videli neizbežni pravac kojim će krenuti profe-
sionalizacija podučavanja, pravac prisvajanja prava na 
vršenje podučavanja, koje u jednoj zdravoj zajednici 
pripada svakome. Sa naucima poput onih koje ja da-
jem iz dana u dan ne treba se nimalo čuditi što imamo 
pravu nacionalnu krizu, čija je priroda veoma druga-
čija od one koju najavljuju nacionalni mediji. 

Mladi su ravnodušni prema svetu odraslih i prema 
budućnosti, ravnodušni prema skoro svemu, osim pre-
ma razonodi koju nalaze u igračkama i nasilju. Bogata 
ili siromašna, deca školskog uzrasta pred kojim je XXI 
vek, ne mogu ni na šta da se koncentrišu u dužem vre-
menskom periodu; imaju slab osećaj za vreme prošlo i 
vreme koje dolazi. Nepoverljivi su prema prisnosti, kao 
deca koja pate zbog roditeljske rastave (i zaista je u pita-
nju neka „rastava“, jer smo ih mi „rastavili“ od značajne 
roditeljske pažnje); oni mrze osamu, okrutni su, mate-
rijalisti, zavisni od drugih, pasivni, nasilni, bojažljivi u 
suočenju sa neočekivanim, robovi neprestane zabave.

Sve manje važne sklonosti detinjstva pothranju-
je i uvećava do grotesknih razmera školovanje, koje, 
svojom tajnom obrazovnom strategijom, sprečava 
uspešan razvoj ličnosti. Zaista, bez bespoštednog 
iskorišćavanja dečje bojažljivosti, sebičnosti i neisku-
stva, naše škole uopšte ne bi mogle da prežive, niti bih 
mogao ja, kao akreditovani nastavnik. Nijedna obična 
škola, koja bi se zaista usudila da podučava korišćenju 
sredstva kritičkog mišljenja – kao što su dijalektička, 
heuristička ili neka druga sredstva – ne bi potrajala 
dugo, pre nego što bi je raskinuli na komade.

U našem sekularnom društvu škola je postala za-
mena za crkvu i, kao i crkva, zahteva da njena učenja 
moraju da se prihvate bez dokaza.

Vreme je da se hrabro suočimo sa činjenicom kako 
je institucionalno školsko predavanje znanja pogubno 
za decu. Niko ne preživi tu obrazovnu strategiju od se-
dam nauka potpuno neozleđen, čak ni predavači. Taj 

metod je temeljno i potpuno antio-
brazovni. Nikakvo sitno šeprtljenje 
je neće popraviti.

Po jednoj od najvećih ironija 
ljudskog delanja, sveobuhvatno 
preispitivanje, koje je školama po-
trebno, koštalo bi mnogo manje 
nego što danas trošimo, pa moćne 
interesne grupe ne mogu sebi to da 
priušte.

Morate da razumete prvo i pre 
svega da je biznis kojim se bavim 
proizvodnja novih radnih mesta i 
agencija za dodeljivanje ugovora. 

Ne možemo da priuštimo uštedu novca smanjenjem 
opsega našeg delovanja ili unošenjem raznolikosti u 
proizvod koji nudimo – ne možemo, čak ni pomoći 
deci da pravilno odrastu.

To je gvozdeni zakon institucionalnog školovanja 
– to je biznis koji ne podleže ni normalnim računo-
vodstvenim procedurama ni racionalnom skalpelu 
konkurencije. Neki oblik sistema slobodnog tržišta u 
školovanju namenjenom opštem građanstvu jeste naj-
zgodnije mesto za traženje odgovora, jedno slobodno 
tržište gde postoji izobilje porodičnih škola, i malih 
preduzetničkih škola, koje bi bile konkurencija držav-
nom obrazovanju.

Pokušavam da opišem slobodno tržište u školo-
vanju baš kao što je ono koje je ova zemlja imala do 
Građanskog rata, ono po kome se učenici dobrovoljno 
prijavljuju za vrstu obrazovanja koja im odgovara, čak 
iako to znači samoobrazovanje.

Koliko vidim, takvo obrazovanje Bendžaminu 
Frenklinu nije škodilo. Ove opcije postoje danas u 
minijaturnim, čudesnim preživelim oblicima jedne 
snažne i odlučne prošlosti, ali su dostupne samo sna-
lažljivima, hrabrima, srećnima i bogatima.

Skoro potpuno odsustvo verovatnoće da će se je-
dan od ovih boljih puteva otvoriti rastrojenim poro-
dicama siromašnih ili zbunjenom mnoštvu koje se 
ulogorilo na rubovima urbane srednje klase, nameće 
zaključak da će se propast uzrokovana školama od 
sedam nauka uvećavati, osim ako ne uradimo nešto 
hrabro i odlučno sa rusvajem u školovanju pod držav-
nim monopolom.

Nakon što sam zrelo životno doba proveo predajući 
školu, uveren sam da je metod masovnog školovanja 
jedini pravi sadržaj škole. Ne dajte se nasamariti da 
pomislite kako su dobra obrazovna strategija, ili dobra 
oprema, ili dobri nastavnici odlučujući faktori obrazo-
vanja vašeg sina ili kćeri.

 Sve patološke pojave koje smo razmotrili događa-
ju se u velikoj meri zbog toga što ove lekcije o školi 
sprečavaju decu da dođu na važne sastanke sa samima 
sobom i sa svojim porodicama, da bi primili nauk o 
samomotivaciji, istrajnosti, samostalnosti, hrabrosti, 
dostojanstvu i ljubavlju – i nauk o služenju drugima 
takođe, što spada u ključne lekcije porodičnog života 
i života zajednice.

Pre trideset godina ove su lekcije još mogle da se 

nauče u vremenu preostalom posle škole. Ali televizija 
je pojela veći deo tog vremena, a kombinacija televi-
zije i napetosti svojstvenih porodicama gde su oba 
roditelja zaposlena ili porodicama samohranih rodi-
telja, progutala je veći deo onoga što je nekad bilo i 
porodično vreme.

Našoj deci ne preostaje vremena da odrastu u 
celovita ljudska bića i za odrastanje imaju samo 
oskudno zemljište pustopoljine. Na našu kulturu 
obrušava se jedna budućnost koja će zahtevati da svi 
naučimo mudrost nematerijalnog iskustva; jedna bu-
dućnost koja će tražiti kao cenu opstanka da sledimo 
stazu prirodnog života koji je štedljiv u materijalnim 
troškovima. Ove lekcije ne mogu da se nauče u ško-
lama kakve one jesu. Škola je zatvorska kazna od dva-
naest godina gde su loše navike jedini nastavni plan i 
program koji se uistinu usvoji.

Biznis, koji zovemo „obrazovanjem“ – a mislimo na 
„školovanje“ – čini zanimljiv primer mrežnih vredno-
sti u sukobu sa tradicionalnim vrednostima zajednice. 
Već sto pedeset godina institucionalno obrazovanje 
smatra umesnim da kao svoju glavnu svrhu nudi pri-
premanje za ekonomski uspeh. Dobro obrazovanje 
jednako dobar posao, dobra lova, dobre stvari. Ovo je 
postalo univerzalni nacionalni barjak, koji su podigli 
Harvardi, kao i srednje škole. Ovo pravilo pomaže da 
se i roditelj i učenik lakše usmeravaju i zastraše, dok 
god se ne dovodi u pitanje bilo verodostojnost, bilo 
filozofska istina te veze. 

Zanimljivo je da Američki sindikat nastavnika kao 
jedan od svojih glavnih zadataka prepoznaje ubeđiva-
nje poslovne zajednice da zapošljavaju i daju unapre-
đenja na osnovu školskih ocena, tako da će formula 
„ocena jednako novac“ preovladati, baš kao što je 
silom preovladala u slučaju medicine i prava, nakon 
godina političkog lobiranja.

Do današnjih dana, zahvaljujući zdravom razumu, 
poslovni ljudi i dalje zapošljavaju i daju unapređenja 
na staromodan način, radije koristeći kao merilo 
rezultate rada i ličnu sposobnost prosuđivanja – ali 
možda neće još dugo moći da se odupru.

Apsurdnost definisanja obrazovanja kao ekonom-
skog dobra postaje očita, ako se zapitamo šta se dobija 
kad se na obrazovanje gleda kao na način da se dodat-
no intenzivira pomahnitala potrošnja, koja ugrožava 
zemlju, vazduh i vodu naše planete? Zar treba i dalje 
da učinimo ljude kako mogu da kupe sreću, uprkos 
cunamiju dokaza da ne mogu?

Zar ćemo ignorisati dokaze da su narkomanska 
zavisnost, alkoholizam, tinejdžerska samoubistva, ra-
zvodi brakova i ostala beznađa mnogo više patologije 
bogatih, nego što su patologije siromašnih? Od ovog 
pitanja o smislu, koje tako dugo krijemo od nas samih, 
zavise i razumevanje bolesti koja nas ubija i lek za ko-
jim tragamo. Šta, nakon sveg ovog vremena, treba da 
bude svrha masovnog školovanja?

Nemoguće je da su čitanje, pisanje i aritmetika od-
govor, zato što je, ako im se pristupi na pravi način, 
potrebno manje od sto sati da se te stvari prenesu deci 
– a imamo obilje dokaza da svaku od ovih stvari čovek 
može lako sam da nauči u prikladnom ambijentu i u 
pravo vreme.

Zašto onda na dvanaest godina zatvaramo decu u 
prisilnu mrežu sa nepoznatim ljudima? Svakako ne 
zato da bi nekolicina njih mogla da se obogati? Čak 
i da je to razlog, a sumnjam da jeste, zašto ne bi svaka 
zdrava zajednica smatrala takvo obrazovanje potpuno 
pogrešnim? Ono razdvaja i klasifikuje ljude, zahte-
vajući da se kompulsivno takmiče jedni sa drugima 
i javno žigoše gubitnike doslovno ih degradirajući, 
označujući ih kao materijal „lošeg kvaliteta“. A najvaž-
niji rezultat za pobednike jeste taj da mogu da kupuju 
još stvari! Ne verujem da se iko ko o tome razmišlja 
oseća lagodno sa tako blesavim zaključkom.

Приличну пажњу ових дана привукла је књига под називом 
„Пројектно учење – Диференцирана настава за XXI век“, коју је, у 
оквиру библиотеке „Дидакта“, недавно објавио београдски „Clio“, 

у суиздаваштву са „Факултетом педагошких наука“ из Јагодине, у преводу 
Јелене Петровић.

Опредељење издавача да преведе и објави дело Вилијама Бендера, ауто-

ра који је каријеру започео као основношколски наставник а наставио као 
универзитетски професор и међународни консултант из области примене 
диференцираних приступа настави, више је него добродошло јер наставни-
цима и професорима оваква књига недостаје.

За разлику од великог броја земаља, нарочито европских, у српским 
школама је овај модел наставе почео значајније да се примењује тек пре две 
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године. Овакво стање одразило се и на чињеницу да се 
у Србији јавља недостатак адекватне литературе која 
се бави пројектном наставом. Осим неколицине пре-
тежно истраживачких студија, готово и да не постоје 
квалитетни приручници који би учитељима и настав-
ницима послужили као помоћ и подршка за нови на-
чин рада.

Како сам аутор истиче у уводу, превасходна наме-
на књиге и јесте да наставницима основних и средњих 
школа пружи практичне савете за примену пројектног 
учења у настави 21. века која се заснива на диференци-
раним приступима и новим технологијама.

Средишњи део текста је структурисан у шест 
поглавља која разматрају централне теме пројектне 
наставе: „Мотивисање ученика пројектном наставом“, 
„Пројектно учење у школи“, „Осмишљавање наставних 
пројеката“, „Технологија у пројектној настави“, „Педа-
гошки приступи пројектној настави“ и „Оцењивање у 
пројектном учењу“.

Иако је савремена наставна технологија постала ва-
жан фактор у пројектном учењу, аутор у поред оста-
лог показује како је могуће реализовати квалитетно 
пројектно учење и без технолошких напредних по-
магала. Као важна премиса од које се мора поћи при-
ликом одабира активности ученика и наставника наводи се разумевање и 
уважавање њихових улога.

Наставник се не доживљава као предавач, већ као модератор који пружа 
помоћ и подршку ученицима да науче како да управљају процесом учења, 
како да планирају и организују време за учење, како да уче заједно са дру-
гима и слично.

У последњем поглављу говори се о оцењивању, активности којом 
се заокружује процес пројектног учења, и која за већину наставника 
представља једну од најнеуралгичнијих тачака. Како сам аутор каже, про-
блем углавном настаје кад се наставници, навикнути на традиционалне 
форме испитивања и вредновања постигнућа ученика, суоче са потребом 

да процене процес и резултате пројектног учења.
У образовним системима као што је овдашњи, у 

којима пројектна настава нема дугу традицију и још 
увек представља новину, а у одређеној мери и непо-
знаницу, постоји оправдана бојазан да је учитељи 
и наставници доживе као још једно непотребно 
оптерећење и њену реализацију претворе у механичку 
активност. Наведена ситуација је заиста могућа посеб-
но ако се узме у обзир дејство различитих неповољних 
фактора као што су: релативно слаба и неадекватна об-
ука за примену пројектне наставе, недостатак неопход-
них ресурса, недовољна мотивација и сл.

Бендер се у својој књизи фокусирао на детаљно 
описивање одвијања пројектног учења. Поред обиља 
информација о томе како пројектна настава функ-
ционише, које су етапе у раду на пројектима, како се 
оцењује и сл, свака теоријска поставка поткрепљена је 
резултатима релевантних научних истраживања али 
и многобројним примерима пројеката који су заиста 
спроведени у школама.

Оно што Бендерову књигу издваја од осталих 
које се баве сличном проблематиком је сагледавање 
пројектног учења кроз призму међусобне условље-
ности и повезаности са још два битна концепта – 

диференцијацијом у настави и применом савремених технологија. На 
тај начин се учитељи и наставници подстичу да критички промишљају и 
унапређују сопствену праксу и креирају решења уважавајући сложене зах-
теве које поставља образовање за 21. век.

Књига „Пројектно учење – Диференцирана настава за XXI век“ не 
даје универзалне рецепте, решења и одговоре на сва питања која се могу 
појавити током примене пројектне наставе, али засигурно омогућава 
учитељима, наставницима, школским педагозима и психолозима, просвет-
ним саветницима, студентима наставничких факултета и свима осталима 
који се баве образовањем, да пројектну наставу доживе као прилику за 
стварање подстицајније средине за учење.

Фински образовни систем већ дуго се 
проглашава једним од најбољих у 
свету, у тој земљи се образовање схва-

та озбиљно, али се школски програм базира на 
„учењу кроз игру“, ученици имају мање домаћих 
задатака и до факултета обезбеђен бесплатан об-
рок, уџбенике и други школски материјал, а на-
ставници су плаћени као адвокати.

Образовање игра кључну улогу у људском, 
социјалном и економском развоју. Сматра се 
људским правом, а промовише се равноправ-
ност полова, мир и повећава квалитет живота 
појединаца. 

Људи у неразвијеним земљама скоро да немају 
приступ квалитетном образовању, док они у 
развијеним земљама имају вишу стопу писмено-
сти и боље образовање.

Сваке године се ради неколико различитих 
истраживања. Тако су у финским школама об-
разовне реформе спроводе сваке четири годи-
не. Образовању се придаје велик значај, пра-
те се резултати ПИСА тестирања, а потом се 
осмишљавају реформе. Иако се спроводе на на-
ционалном нивоу, оне се прилагођавају и локал-
ном нивоу, а наставници се посебно плаћају за 
рад на тим реформама.

Иако се образовање схвата озбиљно, како се 
наводи на wеб страници Финске националне 
агенције за образовање, програм се базира на 
„учењу кроз игру“ како би деца била што мање 
под стресом. Управо зато често наставу имају 
на отвореном, велик део времена проведеног у 
школи посвећују игри, забави, дружењу и спорт-
ским активностима. Такође, након сваког школ-
ског сата, који траје 45 минута, следи одмор у 
трајању од 15 минута.

У Финској, наставници имају плате у ран-
гу адвоката или лекара, а у њиховом раду им 
је дозвољена максимална слобода. Ипак, то не 
значи да не морају да се придржавају реформи 
и општих смерница. Осим тога, придаје се важ-
ност сваком ученику појединачно и учитељи су 
додатно плаћени како би, онима којима је то по-
требно, након наставе дали инструкције из пред-

мета који ученику лошије иду.
Рад учитеља се проверава и ако није 

задовољавајући, следе санкције. 
Деца у Финској генерално имају мање домаћих 

задаћа у односно на њихове вршњаке у другим 
развијеним земљама, што им оставља више вре-
мена за игру и забаву када дођу кући, пише Ворлд 
Економик Форум. 

У Финској на дигитализацију не гледају као 
на нужно зло и школство прилагођавају вре-
мену у којем живе. Оно што је могуће научити 
путем таблета или лаптопа, тако и уче, а деци се 
омогућава бесплатна технологија која им је по-
требна за учење.

Свим ученицима је све до факултета обезбеђен 
бесплатан оброк, баш као и уџбеници и други 
школски материјал.

Филозофија њиховог образовног система 
темељи се на мишљењу да свако може допри-
нети неким знањем или вештином и на развоју 
истих ради се током целог процеса школовања. 
Како би константно радили на усавршавању об-
разовног система, на сваких седам недеља учени-
ци широм земље оцењују своје школовање и на-
воде шта сматрају добром а шта лошом праксом, 
шта би требало побољшати или изменити. На тај 
начин читав образовни систем пролази редовну 
контролу и неку врсту самооцењивања.

Једна од ствари којима се Финци највише по-
носе када је реч о њиховим школама је што су 
школе једнаке за све. Школа и школовање не 
представљају стрес и обавезу, већ задовољство. 

Том ставу доприноси и чињеница да се настав-
ници и предавачи доживљавају као пријатељи, 
па вас не треба изненадити када се учени-
ци обраћају наставницима по имену, док се 
формалније опхођење односи само на директора 
и доста старије предаваче. Исто тако школа или 
факултет се доживљавају као други дом.

Њихов образовни систем темељи се на ставу да 
образовање треба бити једнако за све и доступно 
свима. Образовање је обавезно (односи се и на 
стране држављане с пребивалиштем у Финској) 
и деца крећу у школу са навршених 7 година, док 
се основно образовање са напуњених 16 година 
старости.

У Финској је пракса да у једном разреду 
предају два или чак три наставника која се 
међусобно надопуњују и помажу ученицима 
који нису савладали одређени део градива. Међу 
ученицима се негује дух вршњачког образовања 
па се тако и ученици међусобно помажу и 
стварају јединствен процес учења. Друга важна 
ставка финског образовног система је стварање 
стабилног окружења за ученике како би се уче-
ници осећали пријатније и слободније. Један од 
начина на који је то остварено јесте спајањем 
основне и средње школе у једну. На тај на-
чин ученици не пролазе кроз стресни период 
навикавања током преласка у другу школу. Исто 
тако врло често исти наставници/професори 
испрате ученике током целокупног основно-
средњошколског образовања. Након завршетка 
ове школе, образовање се може додатно стица-
ти у гимназијама или струковним школама. Ако 
ученикове вештине нису усавршене до стандарда 
које захтева високошколско образовање, учени-
ци могу надопунити и побољшати школске ре-
зултате уписом тзв. допунског образовања, од-
носно, десетог разреда. Средње школе похађају 
ученици с навршених 15 година, а завршавају са 
18. У школама нема оцена, а испити се полажу 
два пута годишње – у прољеће и у јесен. Током 
средње школе ученици завршавају један од три 
курса којима се опредељују за даље образовање, 
односно, студирање.

Образовање 2030.

ФИНСКО ШКОЛСТВО ЈЕ НАЈБОЉЕ
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Piše: Mehmed Slezović*

Moram priznati da sam dugo stao zamišljen i upitan pred 
gestom mlade žene koja je pred Skupštinom Srbije spalila svoje 
diplome.  Šta danas, u našoj ukupnoj situaciji, moralnoj, poli-
tičkoj, ekonomskoj, znači ovakav gest? Kako se sve može iščita-
vati, čime je pokrenut, šta će izazvati, kakve posledice? Ćutnju! 
Indolentnost! Moralnu i političku osudu, salve odobravanja, 
podršku! Da li je to egzibicionizam, moralni i politički protest, 
umetnički konceptualni performans, čin plaćenog provoka-
tora, deo osmišljene političke kampanje? Ili prosto – trenutak 
nepodnošljive istine koja nam je bačena u oči. Zaista moglo bi 
se teoretisati nadugo i naširoko.

Prisetio sam se Bodrijarovog teksta o stanju Univerziteta 
danas, obrazovanja koje postaje neadekvatno do stava da će se 
diplome štancovati kao petrodolari. Iz svakodnevne prakse profesora i roditelja 
mogao sam da pratim kako izgleda studij u zemlji kako u inostranstvu, kako na 
privatnim, kako na državnim univerzitetima i to su relativno poznate stvari. Ali 
ono što je takođe postalo poznato je da malo diploma pomaže zaposlenju bez 
političkog angažmana i vezanosti za političke stranke.

Diploma je tek sporedna stvar koja se može i kupiti. Niti je vrednovan uspeh i 
znanje niti validnost diplome. Sve je u politici, vezi, kupovini i korupciji. I mladi 
ljudi odlaze. Pokazuje se da je najveći deo tih diploma dobra preporuka u svetu. 
Da ti mladi ljudi pokazuju uspeh, da napreduju, ostvaruju izuzetne rezultate. Da, 
zaista, zašto nama ne treba pamet, znanje, obrazovanje? Zašto je politička stranka 
zamenila svojom logikom sve institucije i vrednosna merila jednog društva? Zar 

je ta šakica vlasti sve? Šta je to što može da izvuče jedno društvo iz 
kaljuge u koju je upalo sem znanja i morala? Ali ,,morala je puno 
i međusobno se razlikuju“, prisećam se reči velikog književnika, a 
znanje bez odgovarajućeg morala može biti u službi zla. 

Neki ovih dana štrajkuju glađu ispred Skupštine kako bi skre-
nuli pažnju. Ima primera da su se ljudi samospaljivali iz pro-
testa. Ali onaj koji spaljuje diplomu ipak spaljuje samo papir 
koji je izgubio svaku vrednost kao što su i indulgencije koje je 
prodavala katolička crkva, ukazivale na gubitak vrednosti kad je 
Bog bio izložen inflaciji. Ipak se nakon toga pojavila Reformaci-
ja, novi pokret koji je zatresao Evropu i verujući svet.

Ova mlada gospođa je samo na umetnički konceptualan na-
čin, znači savremen i savremenom čoveku razumljiv, progovo-
rila o starom problemu. Ali, upravo obrazovanje i znanje koje 
je dobila na našim još uvek u većini verujem dobrim školama, 

samo je potvrđeno ovim gestom. Jer, prisećam se Kjerkegora, koji govori o 
obrazovanju kao nekom kursu kroz koji upoznajemo sebe i ostvarujemo sebe. 

Jer, orvelijanska fraza ,,Neznanje je moć“, nikad zapravo neće biti istina pred 
činjenicom da – ZNANJE je moć. Kocka je bačena. Koncentrični krugovi va-
lova koji je izazvao ovaj gest neće se smanjivati. Upamtite, znanje je moć i ono 
će pobediti. Znanje je takođe moral, a moral svest i znanje o dobru. Sve što se 
stoga dalje bude dešavalo, pre svega, govoriće o nama kao društvu, akademskoj 
zajednici, političkoj svesti i nadasve našem izboru. Plamen koji je buknuo sa 
ovih diploma, svetlost je koja mora probuditi naše usnule oči.

 *akademski slikar i univerzitetski profesor

Piše: prof. Bogdan Stanić*  

Kao aktuelna ovih dana u vašem cenjenom listu se pojavila vest o nastavi na 
daljinu putem televizije. Pitanje je interesantno i za nastavni proces, a posebno 
je značajno za upotrebu ovog medija i tehnologije i za tu oblast.

Zbog toga smatram da bi trebalo da vas obavestim o sledećim činjenicama:
Svojevremeno je u Novom Sadu radila Industrijska škola u Šumadijskoj ulici 

gde se obrazovalo oko 2.500 učenika raznih profila i godišta i bilo zaposleno 
oko 260 nastavnika. U razvojnom programu uočili smo mogućnost i opravda-
nu potrebu da se uvede televizija zatvorenog tipa – kruga. Sačinjen je, sedam-
desetih godina prošlog veka, i projekat, nabavljena je oprema i formiran je TV 
studio pri školi. Ubrzo potom počeo je aktivan rad TV studija, a uvođenje ove 
inovacije u nastavne procese dalo je dobre rezultata. Unapređena je nastava 
u učionicama sa praćenjem praktičnog prikaza rada na alatnim mašinama u 
radionicama škole. Treba istaknuti da je finansijska podrška nabavci opreme 
obezbeđena radom i plasmanom proizvoda iz sopstvenih radionica.

Uspeh je bio nesporan i postao je podrška razvoju nastave, a od šire društvene 

zajednice ocenjen je kao izuzetan doprinos osavremenjavanju nastave. Nažalost, 
zbog nerazumevanja i nesposobnosti nadležnih, izostala je podrška za šire uvođe-
nje ovakvog oblika nastave, a tokom vremena postala je i tehnološki prevaziđena.

Sadašnji pokušaji uvođenja nastave na daljinu i njena šira afirmacija suoča-
vaju se sa brojnim problemima (površnost izvedbe u pedagoškom, metodskom 
i didaktičkom smislu, parcijalnost, neizučenost nastavne jedinice do kraja, itd.).

Suština je da postoji sve veća potreba za odgovarajućom podrškom za ova-
kvom vrstom obrazovanja a današnje tehnologije to omogućavaju.

Napisani su brojni stručni i naučni radovi na temu „učenje na daljinu”, 
„e-edukacija”, „onlajn obrazovanje”, ali se čini da u ovom momentu još nije 
osmišljena nacionalna strategija posvećena afirmaciji ovakve nastave u sklopu 
globalnog projekta digitalizacije društva. Ulaganja u razvoj infrastrukture nisu 
mala ali se javno-privatnim partnerstvom mnoga područja mogu obogatiti 
kako bi odgovorila na izazove budućnosti obrazovanja mladih.

Spreman sam da tome doprinesem svojim iskustvima u oblasti tehničke kul-
ture i tehničkog stvaralaštva.

 *akademik, Novi Sad

Lični stav

KAD SU GORELE DIPLOME

BUDUĆNOST ONLAJN OBRAZOVANJA

Piše: prof. dr Aleksandar Nikolić*

U našem visokom školstvu – u 
kome sam, na državnim fakulteti-
ma, proveo čitav svoj radni vek – 
ima šta da se popravlja, ali nikako 
da započne pravi, argumentovan i 
principijelan javni pretres! Ono što 
se u medijima pojavljuje na teme i 
akademskog života više je u funkciji 
nekih privatnih ili ideoloških ciljeva 
i ratova. Takav je bio i nedavni  raz-
govor na jednoj privatnoj televiziji u 
kome su učestvovali bivši profesor 
Filološkog fakulteta (potom ambasa-
dor u Vatikanu i Londonu) i jedan akademik sao-
braćajne struke, prilično angažovan u raznim do-
maćim društvenim zbivanjima. Sem njih, u studiju 
je bio ne baš najbolje pripremljeni novinar – pošto 
za visokoškolske teme kod nas gotovo i nema žur-
nalističkih specijalista.

Bivši diplomata i sadašnji akademik, inače, do-
laze iz iste ideološke škole mišljenja; niko njima ne 
osporava da imaju srodna gledanja na tokove druš-
tvenog razvoja, ali emisija gubi na principijelnosti 
ako gosti nisu uspeli da sakriju svoja vruća politička 
uverenja. Naprotiv, ovi ne samo da ih nisu krili, već 

su ih prilično glasno nametali.
Kad je reč  o osnovnoj temi (sta-

nje u visokom školstvu Srbije), 
daleko od toga da smo čuli urav-
nostežene, argumentovane stavove i 
nenavijačke zaključke. U najkraćem: 
i diplomata i akademik govorili su o 
osporenom doktoratu na Fakultetu 
organizacionih nauka, potom o pla-
gijatu na prestoničkom Pravnom fa-
kultetu zbog kojeg je jedan profesor 
dobio otkaz, i o stanju na Filološkom 
fakultetu, o kome je posebno oštro 
govorio bivši profesor te ustanove, 
spominjujući takođe plagijate i, čak, 

proneveru nekog milionskog iznosa u evrima. Spo-
minjan je pad Univerziteta u Beogradu na Šangaj-
skoj listi, kao i već poznat slučaj prodaje diploma 
na Pravnom fakultetu u Kragujevcu koji posle pune 
decenije nije još doživeo sudski epilog. Zaključak, 
koji je akademik ponovio više puta,a profesor knji-
ževnosti ga podržao, glasio je: treba ukinuti sve pri-
vatne fakultete!

I manje upućen gledalac mogao je kod ovakvog 
zaključivanja videti ogromnu nelogičnost, pa i više 
od toga. Pogotovo ako je gotovo sve vreme, dok se 
govorilo o problemima na državnim fakultetima, 

na velikom ekranu iza sagovornika stajala slika 
zgrade Megatrend univerziteta i njegovog rektora. 
Pritom, napadač je FON, čiji je jedan doktorat re-
gularno osporen pred nadležnim telima Univerzi-
teta u Beogradu, a nije spomenuto da je, istovetnim 
postupkom, pred javnošću i naukom odbranjem u 
medijima osporavan doktorat ministra unutrašnjih 
poslova, prijavljen i branjen na Megatrendu. Čak je 
i spoljna komisija, sastavljena samo od profesora 
državnih fakulteta, zaključila da taj doktorat nije 
plagiran o čemu je i „Politika“ pisala.

Začuđen ovakvim metodološkim pogreškama, a 
u neznanju da li se na Filološkom i Saobraćajnom 
fakultetu izučava metodologija društvenih nauka, 
osvrnuo sam se na sajt baš tog osumnjičenog Me-
gatrenda. Tamo se vide činjenice koje idu u prilog 
drugačijoj oceni privatnih fakulteta: prilog jednog 
Megatrendovskog nastavnika upravo je objavljen 
u časopisu koji izdaje univerzitet u Oksfordu, a 
drugo – radovi s naučnog skupa organizovanog na 
Megatrendu publikovani su na engleskom jeziku 
kod čuvenog izdavača „Routlidge“ i to paralelno i 
u Londonu i u Njujorku...

Može li Megatrend biti dežurni krivac i za tuđe 
greške?

 *univ. nastavnik u penziji

ZA NEPRISTRASAN RAZGOVOR  
O VISOKOM ŠKOLSTVU
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Основци ће у наредној школској години 
имати четири распуста - јесењи, зимски, 
пролећни и летњи, док ће средњошколци 

имати три - зимски, пролећни и летњи, предвиђено 
је школским календаром Министарства просвете за 
наредну школску годину. 

Прво полугодиште за основце почиње у уторак 1. 
септембра, а завршава се 29. јануара, док друго полу-
годиште почиње у среду 17. фебруара, а завршава се 
за ученике осмог разреда у петак 4. јуна, а за ученике 
од првог до седмог разреда 18. јуна.

Јесењи распуст почиње у среду 11. новембра и 
завршава се у петак 13. новембра, али се наслања на 
викенд те ће тако ђаци имати паузу од пет дана.

Зимски распуст има два дела - први део почиње 
у четвртак 31. децембра 2020. године и завршава се 
у петак 8. јануара, те је планирано да се ђаци врате у 
ђачке клупе 11. јануара. Други део зимског распуста 
почиње у понедељак 1. фебруара, а завршава се у уто-

рак 16. фебруара 2021. године.
Пролећни распуст почиње у петак 30. априла, а 

завршава се у петак 7. маја, те ће са викендима основ-
ци имати десетодневну паузу.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни 
испит 26. и 27. марта (петак и субота), а завршни ис-
пит 21, 22. и 23. јуна.

За разлику од основаца ученици средњих школа неће 
имати јесењи распуст. Зимски распуст биће им подељен 
у два дела. Први део почиње у четвртак 31. децембра 
2020 године и завршава се у петак 8. јануара, а други део 
почиње 1. фебруара и завршава се у петак 12. фебруара. 
Пролећни распуст за средњошколце почиње у петак 30. 
априла и завршава се у уторак 4. маја 2021. године.

У школи се празнују радно Дан сећања на српске 
жртве у Другом светском рату 21. октобра, Свети Сава 
27. јануара, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида 
и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. 
априла, Дан победе 9. мај и Видовдан 28. јуна, када је 

у основним школама подела ђачких књижица. Свети 
Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања 
наставе, а остали празници су наставни дани, сем кад 
падају у недељу. Ученици и запослени у школи имају 
право да не раде на први дан крсне славе, припадници 
исламске заједнице на први дан Рамазанског бајрама 
и на први дан Курбанског бајрама, а припадници 
јеврејске заједнице на први дан Јом Кипура. 

Ђаци у Војводини традиционално прво полуго-
диште завршавају раније од осталих делова Србије. 
Прво полугодиште у северној покрајини трајаће 
до 23. децембра, а након зимског распуста, ђаци се 
враћају у клупе у понедељак, 18. јануара 2021. године. 
У новом Календару образовно-васпитног рада зад-
ржана је одредба да је могуће одступање до пет одсто 
у броју реализованих наставних дана, у случају када 
због угрожености безбедности и здравља ученика и 
запослених није могуће да школе испуне предвиђени 
годишњи фонд часова.

Између два броја

Он је нагласио да ће сви основци од 1. септембра имати по четири часа 
у школи и да ће часови трајати по 35 минута. Већ од октобра настојаће 
да се појача број часова за ученике осмог разреда Од осам до 11 сати 

у школу ће долазити ученици првог и другог разреда, термин од 11 до 14 сати 
резервисан је за трећи и четврти разред, од 14 до 17 - пети и шести, а од 17 до 20 
сати је термин седмака и осмака.

Између смене сваке групе ученика обављаће се детаљна дезинфекција учи-
оница, а биће обавезно и придржавање препорука лекара - ђаци и наставници 
морају носити маске, а како би се обезбедило четири метра квадратна по учени-
ку у учионици не сме бити више од 15 ђака. Осим наставе уживо за родитеље је 
остављена могућност да бирају, те ако желе њихова деца могу пратити и наставу 
онлајн, али су у обавези да дођу у школу да одговарају и добију оцену. „Код не-
ког родитеља страх је велики. Такође, имате и породице где је неко позитиван 
на вирус корона, неко има друго обољење па се плаше да ће деца вирус донети 
из колектива“, рекао је Шарчевић и појаснио да се већ снимају онлајн часови.

Упитан како ће се обезбедити довољан број учитеља и наставника уколико 
одељења морају да се поделе на максималних 15 ученика, Шарчевић је навео 
да ће бити ангажовани сви школски ресурси - учитељи из боравка, али и тех-
нолошки вишкови који добијају плату, а нису распоређени. „Ту су и школски 
психолози, педагози, библиотекари, јер сада је приоритет да се настава стави као 
основа целе приче. Нико неће бити преоптерећен, водило се рачуна да сви имају 
40 часова у радној недељи“. нагласио је он.

Највећи проблем биће организовање наставе у школама у Западној Србији 

- Сјеници, Тутину, Новом Пазару, где је велики број ученика и мањак школ-
ског простора. „Ту не можете да делите одељења у две групе већ морамо у три. 
Приоритет за наставу уживо ће имати нижи разреди који ће заузимати више 
термина, те ће једне недеље пети и шести разред имати наставу у школама, а 
седми и осми онлајн. Следеће недеље у школе ће долазити ђаци седмог и осмог 
разреда“, навео је он. 

Школе које су имале боравак за децу, имаће га и убудуће у истом обиму. 
Напомиње да ће од септембра дисциплина у школама морати да буде мно-
го строжија, те ће тако ученик за неношење маске прво бити опоменут, затим 
укорен, а уколико настави да скида маску и суспендован. „Донећемо посебна 
правила и уредбу која важе у ванредним ситуацијама да ученик може бити су-
спендован, јер ако буде понављао чешће да скида маску он угрожава безбедност 
друге деце. Мере морају да се поштују“, навео је он. Школе ће за наставнике и 
друго особље набавити маске, а за ученике то ће радити родитељи. Препорука 
министра је да се за децу набаве памучне маске које могу да се перу и које су 
прилагођене њиховом узрасту. Припреме за наставу од септембра, како је навео, 
раде се тако да ђаци имају довољно материјала за квалитетно учење.

„Средња школа“, појашњава министар, „има своје специфичности, разликује 
се рад у гимназијама, средњим стручним школама, школама које раде по дуал-
ном моделу образовања“. „У средњим школама је углавном двосменски рад, те 
ће тако на недељу дана да се смењују настава у школи и онлајн. Недељу дана ће 
наставу ће да прате у школи прва и друга година, а у то време трећа и четврта ће 
да раде онлајн од куће. Затим се смењују“.

У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
ОСНОВЦИМА ЧЕТИРИ РАСПУСТА

(Наставак текста са 1. стране)

ШАРЧЕВИЋ: НАСТАВА У ШКОЛИ ЗА НИЖЕ 
РАЗРЕДЕ, СТАРИЈИ БИРАЈУ

(Наставак текста са 1. стране)

Министар просвете, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић са сарадницима одржао је у чет-
вртак 13. августа састанак са представницима Синди-
ката образовање Србије, Синдиката радника у про-
свети Србије (СРПС), Унијом синдиката просветних 
радника и Гранског синдиката просветних радника 
Србије „Независност“. На састанку се разговарало о 
реализацији и моделима наставе у основној и средњој 
школи које је усвојио Кризни штаб за заштиту ста-
новништва од заразних болести COVID-19. 

„Није било неких питања за које нисмо могли да 
нађемо заједнички језик и сви смо свесни ситуације 
у којој се налазимо. Сагласили смо се да је специфич-
ност сваке установе и регије другачија и да установе, 
у складу са својом аутономијом могу да изаберу који 
ће од понуђених модела да примењују у складу са 
ресурсима којима располажу“, навео је министар 
Шарчевић.

Министар је истакао да је састанак био 
конструктиван, да ће радни тимови настави-
ти да раде и прате стање на терену, те да ће се 
састанци се одржавати у наредном периоду 
најмање на 15 дана. „Ово није састанак да би 
се нешто разјашњавало, већ да се укључе јер је 
ово право време. Прво Влада, Кризни штаб, па 

редом. Синдикате смо позвали и пре представника 
школских управа и актива директора. Прошли смо 
кроз упутства за организовање наставе и добили 
смо врло конструктивне предлоге синдиката у вези 
са средњим стручним образовањем, недостатком 
простора, оцењивањем. Јако је важно и ту нема 
дилеме око радне недеље запослених у школама – 
четрдесетчасовна радна недеља и педагошка норма 
морају да се поштују и ту је одговорност директора. 
На нама је да им дамо што више упутстава”, навео 
је министар, додајући да “апсолутно није истинита 
прича која се појавила да наставник пре подне ради 
у школи са ђацима уживо, а по подне иде да ради на 
онлајн платформи и путем телевизије”.

Министар је појаснио да наставник који ради са 
групама ученика у школи тог дана је завршио своје 

радно време за оно што предаје, а ученици који су 
остали код куће прате наставу на даљину и тако на 
смену. Платформе ће, како је навео министар, слу-
жити за допуну, тамо где радна листа то дозвољава. 
Према његовим речима, предност је на непосредној 
настави, те да ће се разне секције и други видови 
рада реализовати касније. Он је истакао да ће у рад 
млађих разреда укључити додатни ресурси према 
распореду часова, као што су професори страних 
језика, вероучитељи, професори грађанског, a имаће 
подршку од стране стручних сарадника, као и од на-
ставника који предају предмете вештина у другом 
циклусу образовања.

Шарчевић је навео и да је разговарао са проф. 
др Данимиром Мандићем, деканом Учитељског фа-
култета и председником заједнице учитељских фа-

култета, да кроз реализацију своје праксе у наста-
ви помогну и студенти завршних година студија, 
као и студенти са мастер студија.

Радном састанку су присуствовали су држав-
ни секретар Душан Кићовић, помоћник мини-
стра за основно и предшколско образовање и 
васпитање Милан Пашић, помоћник министра за 
средње образовање Александар Пајић и Милош 
Благојевић, саветник у Министарству.

ШАРЧЕВИЋ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА 
СИНДИКАТА
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Na kraju školske 2018/19. godine u Republici Srbiji radilo je 3.317 re-
dovnih osnovnih škola, 1.133 matična i 2.184 izdvojena odeljenja, 
saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS). Nastavu je po-

hađalo ukupno 524.518 učenika. Prvi ciklus osnovnog obrazovanja (4. ra-
zred) završilo je ukupno 64.820 učenika, navodi se u saopštenju. U školskoj 

2018/19. godini u 515 redovnih srednjih škola nastavu je pohađalo 249.455 
učenika. 

Redovnu srednju školu završilo je 60.978 učenika. Četvorogodišnje srednje 
škole završilo je oko 86,5 odsto učenika, dok je srednju stručnu školu u trajanju 
od tri godine završilo samo 13,4 odsto učenika, navodi se u saopštenju RSZ.

Prosečna zarada (bruto) 
obračunata za maj 2020. 
godine iznosila je, po 

podacima Republičkog zavoda 
za statistiku, 81.464 dinara, dok 
je prosečna zarada bez poreza i 
doprinosa (neto) iznosila 58.892 
dinara. 

Rast bruto zarada u periodu janu-
ar–maj 2020. godine, u odnosu na isti 
period prošle godine, iznosio je 9,1% 
nominalno, odnosno 7,7% realno. 

U poređenju s istim mesecom pret-
hodne godine prosečna neto zarada u 
maju veća je za 6,3 posto nominalno, 
odnosno za 5,6 odsto realno. Prosečna 
neto zarada u maju gotovo da je pot-
puno ista kao i ona isplaćena u aprilu, 
kada su zaposleni u Srbiji, u proseku, 
zaradili 58.932 dinara - a razlika je sve-
ga 40 dinara. 

Kada je reč o medijalnoj zaradi, ona je u maju dostigla iznos od 44.463 dina-
ra, što, zapravo, znači da polovina ukupnog broja zaposlenih u Srbiji mesečno 
zarađuje do tog iznosa. Za razliku od prosečne zarade, koja je u maju nešto 
malo niža od one mesec dana ranije, majska medijalna zarada nešto je viša od 
aprilske. U koverti, u koju se sliva medijalna zarada, u maju je bilo 334 dinara 
više nego u aprilu kada je ova zarada iznosila 44.129 dinara.

Zarade zaposlenih u Vojvodini su, slično kao i proteklih meseci, manje od 
iznosa koji je isplaćen na republičkom nivou. Prosečna primanja u Vojvodini 
u maju su bila 55.724 dinara, pa je vojvođanska prosečna zarada za 3.168 di-
nara manja od one isplaćene na nivou republike. Baš kao i na niovu republike 
i zaposleni u Vojvodini su maju, u proseku, zaradili manje nego u aprilu, kada 
je prosečna plata bila 55.918 dinara, te je majska koverta tanja za 194 dinara.

Od sedam oblasti u Vojvodini, samo je u jednoj - Južnobačkoj, prosečna 
majska zarada bila viša od republičkog proseka, a tog meseca u koverti je bilo 
60.087 dinara. S prosečnom neto platom u maju od 57.253 dinara zaposleni u 
Južnobanatskoj oblasti preskočili su iznos vojvođanskog proseka, ali su za 1.632 
dinara kaskali za republičkim. 

U preostalih pet oblasti u Vojvodini prosečna majska zarada bila je niža od 
vojvođanskog proseka. Iako ni u jednoj nije bila manja od 50.000 dinara, zara-
da u Zapadnobačkoj oblasti, koja je već mesecima na začelju po visini prosečne 

zarade u Vojvodini, za svega 135 
dinara premašila je taj iznos jer 
je u kovertama, u proseku, bilo 
50.135 dinara. Prosečne majske 
zarade u ostale četiri oblasti u 
Vojvodini kreću se u rasponu od 
oko 51.500 do oko 53.500 dina-
ra. Tako su zaposleni u Sremskoj 

oblasti, u proseku, zaradili 52.028 dina-
ra, Severnobanatskoj 51.563 dinara, Se-
vernobačkoj 52.914 i Srednjobanatskoj 
oblasti 53.285 dinara.

U svega dva grada u Vojvodini - No-
vom Sadu i Vršcu prosečne zarade do-
stigle su iznos isplaćen na republičkom 
nivou, a uz Pančevo, oni su i jedini u 
kojima je premašen vojvođanski pro-
sečni nivo zarada.

U maju je prvo mesto po visini pri-
manja od Novog Sada preuzeo Vršac, a 
razlika u prosečna primanjima iznosi 

858 dinara. Naime, zaposleni u Vršcu tog meseca zaradili su 66.745 dinara, a u 
Novom Sadu 65.887 dinara. Zaposleni u Pančevu su, u proseku, zaradili 57.814 
dinara i do zarade na republičkom nivou nedostajalo im je 1.078 dinara, a pro-
sečnu zaradu na vojvođanskom nivou preskočili su za 2.090 dinara.

Ni u jednom drugom gradu u Vojvodini u maju nije isplaćena prosečna plata 
viša od 55.000 dinara, a u svega nekoliko naselja ona se kretala između 53.000 i 
54.000 dinara. Najbliže iznosu od 55.000 bile su zarade zaposlenih u Zrenjani-
nu gde su prosečna majska primanja dostigla iznos od 54.874 dinara, a potom 
slede zarade zaposlenih u Senti - gde je prosečna zarada bila 54.370 dinara, 
Sremskim Karlovcima - 54.177 dinara, te Kovinu, gde je prosečna majska zara-
da bila 54.023 dinara. 

U mnogim naseljima i opštinama u Vojvodini prosečne majske zarade bile 
su niže od 50.000 dinara, a u dva naselja se iznos u kovertama spustio ispod 
45.000 dinara. Najmanje novca u maju su, u proseku, zaradili zaposleni u Sr-
bobranu - 44.880 dinara, a potom u Baču, u kojem su zarade za svega nekoliko 
dinara bile više - 44.893 dinara. Tek nešto malo više zaradili su zaposleni u Od-
žacima - 45.413 dinara, a to je i jedino mesto u kojem je prosečna majska plata 
bila niža od 46.000 dinara. Na ivici tog iznosa našle su se zarade u Iđošu, gde 
je majski prosek zarada bio 46.202 dinara i Žablju - s prosečnim primanjima 
od 46.320 dinara.

Statistika

U MAJU KOVERTE TANJE ZA 40 DINARA
● Zarade u Vojvodini i dalje manje od republičkih ● Vršac s platom od 66.745 dinara prestigao Novi Sad  

● Samo Južnobanatski i Južnobački okrug iznad proseka

(Obrazovna statistika)

OBRAZOVANJE: OKO 520.000 OSNOVACA POHAĐA ŠKOLU

Socijalni partneri trebalo bi krajem av-
gusta da počnu konkretne pregovore o 
visini minimalca za narednu godinu, a u 

sredu, 19. avgusta, je održan kolegijum Socijal-
no-ekonomskog saveta, čija je jedna od tema bila 
upravo minimalna cena rada, rekao je predse-
davajući SES-a i predsednik UGS „Nezavisnost” 
Zoran Stojiljković. On je dodao da je ovog puta 
odgovornost sindikata i poslodavca veća, imajući 
u vidu kontekst celokupne situacije – da je Vlada u 
tehničkom mandatu i da su ekonomske okolnosti 
veoma složene zbog krize izazvane pandemijom 
koronavirusa. Podsetio je na to da je zakonski rok 
za donošenje odluke o visini minimalca u 2021. 
godini 15. septembar i da, ako se socijalni partneri 
o tome ne dogovore u predviđenom roku, konač-
nu odluku donosi vlada Srbije. „Vlada još uvek 
nije formirana, situacija je komplikovana i samim 
tim traži veću pregovaračku disciplinu i sklonost 
ka dijalogu“, kazao je Stojiljković.

On je naveo da će se pregovori početi s punom 
pažnjom i da je neophodno da se minimalac pove-
ća da bi, ako ne ove godine, onda sledeće dostigao 

visinu minimalne potrošačke korpe u Srbiji. „Tre-
balo bi, međutim, razumeti i zahteve poslodavaca 
za umanjenje troškova poslovanja jer njima sada 
naročito nije jednostavno, imajući u vidu sve eko-
nomske okolnosti“, rekao je Stojiljković.

Sindikati su stava da minimalnu cenu rada tre-
ba izjednačiti s minimalnom potrošačkom kor-
pom, koja iznosi 37.500 dinara, dok je svega 15 
odsto poslodavaca koji su učestvovali u istraživa-
nju Unije poslodavaca Srbije, spremno da prihvati 
povećanje.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije su rekli da 
neće pristati na to da minimalac u narednoj godini 
bude ispod iznosa minimalne potrošačke korpe. „S 
tim predlogom ćemo nastupiti u ovogodišnjim pre-
govorima, iako neće biti lako usaglasiti očekivanja“, 
rekao je potpredsednik SSSS-a Duško Vuković.

Poslednje istraživanje Unije poslodavaca Srbije 
pokazalo je da se čak 85 odsto privrednika protivi 
povećanju minimalne cene rada u idućoj godini, 
dok je svega 15 odsto spremno da prihvati poveća-
nje, ali uz značajno smanjenje troškova poslovanja 
preduzeća. Unija je istraživanje sprovela krajem 

jula, a takav stav privrede bitno se razlikuje u od-
nosu na prošlu godinu, kada je za 46 odsto anke-
tiranih povećanje minimalca bilo prihvatljivo. Ta 
razlika je, kako objašnjavaju, rezultat pogoršanih 
uslova poslovanja zbog krize izazvane pandemi-
jom kovida-19. Rešenje takve situacije poslodavci 
vide u umanjenju troškova poslovanja, kroz pro-
porcionalno umanjenje poreza i doprinosa, pove-
ćanje neoporezivog dela zarade i smanjenje fiskal-
nih i parafiskalnih nameta. Na taj način moguć je 
održivi rast zarada u privatnom sektoru, koji ne 
bi išao na teret preduzeća i uz umanjenje njihove 
konkurentnosti, ističu oni. 

Indeksi zarada
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

  V 2020
IV 2020

 V 2020
Ø 2019

  V 2020
 V 2019

 I-V 2020
 I-V 2019

  V 2020
IV 2020

 V 2020
Ø 2019

  V 2020
 V 2019

 I-V 2020
 I-V 2019

Nominalni 100,0 107,5 106,5 109,1 99,9 107,2 106,3 109,0
Realni 100,2 106,1 105,8 107,7 100,1 105,8 105,6 107,6

NEIZVESNI) PREGOVORI O MINIMALNOJ CENI RADA
Minimalac da napuni minimalnu korpu

Prosečne zarade u maju 2020.
Zarade Neto zarade

V I–V 2020. V I–V 2020. 
Republika Srbija – ukupno 81 464 81 679 58 892 59 116
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 81 814 82 062 59 161 59 410
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 54 199 54 202 37 986 37 989
Zarade zaposlenih u pravnim licima 86 519 86 709 62 679 62 867
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 45 774 45 075 32 161 31 820
Zarade u javnom sektoru 94 019 93 649 67 534 67 285
Zarade van javnog sektora 75 928 76 326 55 083 55 463

Od 1. januara ove godine cena rada 
u Srbiji iznosi 30.022 dinara, odnosno 

172,54 dinara (neto) po radnom satu, što je 
11,1 odsto više nego što je minimalac iznosio 
u 2019. godini (27.022 dinara). Procenjuje 
se da oko 350.000 radnika u Srbiji prima 

minimalac.
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ОСУЂИВАНОСТ И ПРЕСТАНАК 
РАДНОГ ОДНОСА У УСТАНОВИ ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Питање: Наставнику је правноснажно изречена условна осуда за кри-

вично дело одузимање малолетног лица (члан 191. став 3. Кривичног за-
коника). Да ли ће том наставнику престати радни однос на основу члана 
167. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања јер због 
извршеног кривичног дела више не испуњава услове за пријем у радни 
однос у установи?

Одговор: Одговор је одричан.
Тачно је да правноснажна пресуда којом је запослени у установи осуђен 

за одређена кривична дела, међу којима је и кривично дело одузимање 
малолетног лица, представља разлог за престанак радног односа по ос-
нову неиспуњавања за пријем у радни однос у установи, према одредби 
члана 167. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. Закони, 10/19 и 6/20).

Тачно је и то да кривично дело одузимање малолетног лица спада у 
кривична дела због чијег извршена утврђеног правноснажном пресудом 
запослени више не испуњава услове за пријем у радни однос у установи 
и то „без обзира на изречену кривичну санкцију“ (члан 139. став 1. Тачка 
3) истог закона).

Међутим, када је неосуђиваност као услов за пријем у радни однос у 
питању, и, следствено томе, осуђиваност као разлог за престанак радног 
односа због неиспуњавања услова за пријем у радни однос, треба истаћи 
да према одредби члана 94. Став 2. Кривичног законика („Службени глас-
ник РС“, бр. 85/05, 88/05-исправка, 107/05-исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 
104/136, 108/14, 94/16 и 35/19) правне последице осуде (што значи – ни 
престанак радног односа због неиспуњавања услова за пријем у радни 
однос у установи) не могу наступити кад је за кривично дело учиниоцу 
изречена новчана казна, условна осуда, ако не буде опозвана, судска опо-
мена или кад је учинилац ослобођен од казне.

Према томе, пошто је наставнику из Вашег питања изречена условна 
осуда, нема основа за престанак његовог радног односа на основу члана 
167. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања. Овакав 
став потврђује и пресуда Врховног касационог суда – Рев2 854/2015 од 24. 
фебруара 2016 - управо у спору између школе и наставника којем је радни 
однос престао јер је учинио кривично дело фалсификовање службене ис-
праве, које је на списку кривичних дела из члана 139. став 1. тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања, чије је извршење разлог 
за престанак радног односа „без обзира на изречену кривичну санкцију“.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Питање: За директора школе је изабрано лице које ту дужност у нашој 
школи обавља још од 2007. године. Да ли за то лице школски одбор до-
носи решење о премештају на радно место директора?

Одговор: Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20) јесте 
прописано да орган управљања доноси решење о премештају лица име-
нованог за директора установе на радно место директора (члан 124. став 
2), ако је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи.

Међутим, у ситуацији из вашег питања нема основа (ни смисла) доно-
сити такво решење, и то из следећих разлога:

Прво, решење о премештају има смисла само ако се запослени пре-
мешта са једног на друго, одн. различито радно место. То у ситуацији 
из вашег питања није случај па би инсистирање на доношењу решења о 
премештају у таквој ситуацији значило да смо тумачењем дошли до тога 
да је законодавац хтео бесмислену ствар. Такво тумачење, разуме се, не 
може бити ваљано.

Друго, с претходно реченим у вези, у прилог закључку да законодавац, 
говорећи о обавези доношења решења о премештају није имао у виду 
лице које се пре именовања и у тренутку именовања по новом закону већ 
налази на дужности директора, говори и одредба члана 124. став 4. истог 
закона. Наиме, према тој одредби, лице из става 2. истог члана (оно које 
је за директора именовано из реда запослених у тој установи) „има право 
да се након престанка дужности директора након првог, односно другог 
мандата врати на послове које је обављало пре именовања за директора 
установе“. То значи да законодавац није имао у виду лице које је за дирек-
тора именовано по новом закону, а већ се налази на дужности директора 
и само наставља да ту дужност обавља. То лице, наиме, не може да се по 
престанку мандата врати на послове које је раније обављало јер по новом 
закону није на место директора изабрано са места наставника, васпита-
ча нити стручног сарадника, већ је било директор (а не може се вратити 
на послове директора по престанку дужности директора). Оно би могло 
да се на раније послове врати само ако му је и током раније дужности 
директора (на коју је изабран по ранијем закону) мировао радни однос 
на радном месту наставника, васпитача и стручног сарадника. Али ни то 

није случај у ситуацији из вашег питања.
Треће, решење о премештају замењује одговарајуће одредбе уговора о 

раду (члан 124. став 2), што је такође доказ да законодавац при томе није 
мислио на лице које избором по новом закону само наставља да обавља 
дужност директора јер се на дужности директора већ налази.

Наиме,одредба о замени одговарајућих одредаба уговора о раду 
решењем о премештају има смисла само ако је за директора изабрано 
лице које је пре тога имало уговор о раду као наставник, васпитач или 
стручни сарадник; у том уговору о раду заиста има та да се мења, али не 
и у уговору о раду који има лице из вашег питања (лице које је и пре из-
бора по новом закону већ на дужности директора). Поред тога, у основној 
верзији новог Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17) с директором се ни није закључивао 
уговор о раду већ уговор о међусобним правима и обавезама, и то без 
заснивања радног односа (члан 124. став 1), што је још један доказ за то да 
законодавац није мислио на лица која су у тренутку именовања по новом 
закону већ на дужности директора.

У случају из вашег питања треба применити члан 124. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Дакле, не доноси се решење о 
премештају (члан 124. став 2), већ с директором треба закључити уговор 
о раду на одређено време.

ЛИЦЕНЦА ЗА ДИРЕКТОРА  
УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА  

И ВАСПИТАЊА
Питање: Колико траје обука која претходи полагању испита за лицен-

цу за директора установе образовања и васпитања?
Одговор: Трајање програма обуке чије савладавање је услов за 

полагање испита за лиценцу за директора установе прописано је Пра-
вилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора 
установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18; у 
даљем тексту: Правилник).

Правилником је утврђено да програм обуке, који је одштампан уз Пра-
вилник и чини његов саставни део (Прилог 1), траје од 16 до 104 сата, 
односно од два до 13 дана.

Трајање и садржај програма обуке зависе од услова из члана 2. став 6. 
Правилника (својства кандидата):

1. Интерактивна обука у трајању од 16 сати (два дана) за:
(1) директора установе који има најмање шест година искуства на 

пословима руковођења образовно-васпитном, односно васпит-
но-образовном установом, у поступку спољашњег вредновања 
оцењеном највишом оценом (4) за укупни квалитет рада;

(2) директора установе који има најмање шест година искуства на 
пословима руковођења образовно-васпитном, односно васпит-
но-образовном установом, у поступку спољашњег вредновања 
оцењеном оценом (3) за укупни квалитет рада, с тим да су сви 
стандарди у области која се односи на организацију рада и 
руковођење остварени, од чега већина на највишем нивоу ква-
литета.

2. Интерактивна обука у трајању од 32 сата (четири дана) и индивиду-
ална обука на даљину у трајању од 72 сата (девет дана) за: 
(1) директора установе који има мање од шест година искуства на 

пословима руковођења образовно-васпитном, односно васпит-
но-образовном установом;

(2) директора установе који има више од шест година искуства на 
пословима руковођења образовно-васпитном установом, одно-
сно васпитно-образовном установом, у поступку спољашњег 
вредновања оцењеном једном од две најниже оцене за укупни 
квалитет рада;

(3) лице које испуњава услове за директора установе, у смислу За-
кона о основама система образовања и васпитања, а у тренутку 
пријављивања за обуку не обавља послове директора.

3. Интерактивна обука у трајању од 16 сати (два дана) и индивиду-
ална обука на даљину у трајању од највише 72 сата (девет дана) за 
директора установе са звањем мастера, специјалисте, магистра или 
доктора наука у области лидерства, менаџмента у образовању или 
образовних политика.

Министар надлежан за послове образовања именује комисију која до-
носи одлуку о трајању и садржају обуке за директора установе са звањем 
мастера, специјалисте, магистра или доктора наука у области лидерства, 
менаџмента у образовању или образовних политика. Ову комисију чине 
представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода са 
вредновање квалитета образовања и васпитања и просветни саветници.

Обавеза је кандидата да после савладаног програма обуке спроведе 
истраживање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, 
да изради извештај о спроведеном истраживању који садржи кључне ре-
зултате истраживања и препоруке за унапређивање образовно-васпитне, 
односно васпитно-образовне праксе, и да припреми портфолио који сад-
ржи доказе о остварености стандарда компетенција директора.

Правници одговарају
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PANDEMIJA PREPOLOVILA VREME 
KOJE DECA TROŠE NA UČENJE

 
Vreme koje deca svakog dana troše na školske aktivnosti i učenje prepolovilo 

se tokom pandemije korona virusa sa prosečnih 7,4 na 3,6 sati dnevno, rezultat je 
ankete koju je u junu sproveo IFO institut među 1.099 roditelja u Nemačkoj. Prema 
ovom istraživanju, 38 posto đaka je tokom pandemije učilo najviše dva sata dnev-
no, a 74 procenta najviše četiri sata dnevno, navodi se u saopštenju IFO instituta 
dostavljenom Tanjugu. Istovremeno, vreme koje su deca provodila gledajući televi-
ziju, igrajući igrice na kompjuteru i koristeći mobilni telefon povećalo se sa ranijih 
četiri na 5,2 sata dnevno. “Ovi rezultati pokazuju koliko je važno da se vratimo 
normalnom pohađanju škole i školskih časova, poštujući mere zaštite. Tamo gde je 
zatvaranje neizbežno, škole bi trebalo da pređu na direktna onlajn predavanja”, kaže 
Ludger Vesman, direktor IFO Centra za ekonomiju obrazovanja.

Roditelji su vrlo svesni problema: 64 posto njih smatra da je njihovo dete tokom 
pandemije naučilo “mnogo manje”. Anketa pokazuje i da se uključenost roditelja 
u školske aktivnosti dece, u pogledu vremena, udvostručila. Pre zatvaranja škola 
provodili su u proseku pola sata dnevno pomažući detetu u školskim zadacima. 
Tokom pandemije ovo se popelo na punih sat vremena.

Međutim, 38 odsto roditelja navodi da ova situacija vrši veliki psihološki pritisak 
bilo na njihovo dete, bilo na njih samih, a 28 odsto roditelja je izjavilo da se više 
svađaju sa svojom decom nego ranije. Kad je reč o studentima univerziteta, i kod 
njih je vreme utrošeno na učenje smanjeno kao i kod školaraca, samo je porast sati 
posvećenih pasivnim aktivnostima bio nešto manji. ko 57 procenata studenata je 
pohađalo grupne onlajn časove manje od jednom nedeljno, a samo 6,0 posto njih 
je pratilo takve časove svakodnevno.

Predavanja jedan-na-jedan s profesorima su bila još ređa, posebno među decom 
čiji roditelji nisu pohađali univerzitet i među slabijim studentima.

Nedeljne radne liste je dostavljalo 96 odsto studenata, a 64 odsto njih je dobijalo 
povratne informacije o svom radu najmanje jednom nedeljno.

Ipak, ako neko pita sve Nemce a ne samo roditelje, 79 posto se slaže u potpunosti 
ili delimično s tvrdnjom da je odluka o zatvaranju škola bila dobra. Čak 79 posto 
učesnika ankete podržava da onlajn časovi budu obavezni kada su škole zatvorene. 
“To pokazuje da očigledna većina Nemaca pozdravlja mere da se na neki način reši 
nizak nivo posvećenosti dece i adolescenata školovanju”, kaže Vesman.

Istraživanje je takođe otkrilo da je 83 odsto anketiranih za veću podršku deci iz 
teškog socijalnog miljea, 70 odsto želi 
da se održe završni ispiti; 59 odsto sma-
tra da bi maske za lice trebalo da budu 
obavezne za studente; a 58 procenata se 
zalaže za redovno testiranje na korona 
virus za sve studente. Ipak, 56 posto 
ispitanika odbija korona aplikacije za 
praćenje kontakata putem mobilnih 
telefona u školama.

DECA BOLJE RAZUMEJU PROČITANO 
“SA PAPIRA” NEGO SA EKRANA

Najbolji način učenja i dalje je “iz knjige”. Istraživanje pokazalo da deca bolje 
razumeju pročitano kad čitaju tekst sa papira nego sa ekrana. Deci čitanje bolje 
ide ako je tekst koji treba da pročitaju odštampan, nego ako čitaju sa ekrana bilo 
koje vrste, pokazala je nedavno sprovedena studija. U Norveškoj je sprovedeno 
istraživanje u kojem je učestvovalo više od 1.100 desetogodišnjaka, koji su re-
šavali dva identična testa razumevanja pročitanog teksta, od kojih je jedan bio 
“na ekranu”, a drugi na dobrom, starom papiru. Analiza dobijenih odgovora 
pokazala je dagotovo trećina đaka (30 odsto njih) ima bolje rezultate kad rešava 
test na papiru. Kod polovine dece (53 odsto) nije bilo razlike u rezultatima, a 
ispostavilo se da je prebacivanje na „ekran“ najteže za devojčice koje su inače 
jako dobri đaci.

Naučnici koji su radili ovo istraživanje smatraju da bi uključivanje digitalnih 
rešenja u nastavu trebalo da bude pažljivo i postepeno sprovedeno. U moder-
nim učionicama, naročito tokom ove pandemije korona virusa, onlajn resursi 
bili su dragoceni i za đake i za profesore.

U studiji objavljenoj u stručnom časopisu International Journal of Educatio-
nal Research, ističe se da se ove razlike u razumevanju pročitanog i rezultatima 
testova pojavljuju u grupi populacije koja je odrasla okružena digitalnim ure-
đajima, jer je generacija kojoj pripadaju mali ispitanici “ekranima” bila okruže-
na praktično od rođenja, što znači da im ova vrsta tehnologije nije ni strana ni 
neprirodna. “Ovi rezultati primećeni su uprkos činjenici da deca u Norveškoj 
imaju i pristup i iskustvo u korišćenju interneta i digitalnih uređaja”, navodi 
se u studiji naučnika sa Univerziteta u Stavangeru, u Norveškoj. Moguće je, 
kažu istraživači, da se razlika u razu-
mevanju pročitanog javlja zbog loših 
navika u čitanju sa ekrana, ili zbog 
toga što su deca morala da skroluju. 
“Rezultati pokazuju da bi implemen-
tacija digitalnih tehnologija u proces 
obrazovanja u osnovnim školama 
trebalo da bude vrlo pažljivo sprove-
dena”, poručuju naučnici.

U NEMAČKOJ ĐACI NOSE MASKE I 
TOKOM NASTAVE

Posle više meseci nastave od kuće i letnje pauze, đaci viših 
razreda u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija 
vratili su se u školske klupe uz primenu mere obaveznog nošenja 
maski tokom nastave. Ekipa „Dojče velea” (DV) obišla je školu u 
Bonu u Severnoj Rajni-Vestfaliji kako bi proverila kako primena 
ove mere izgleda u praksi.

Nastavnik matematike i fizičkog vaspitanja Stefan Grote podr-
žava ovu meru i kaže da je bolje rešenje od produžetka onlajn 
nastave i dodaje da ponekad ima problem da prepozna učenike, 
ali ne zbog maski već zbog njihovih novih letnjih frizura. 

Kada su u pitanju reakcije đaka na novu meru, neki među njima 
kažu da je „u redu nositi maske”, a otkrivaju i da je povremeno 
blago pomeraju sa lica bez skidanja. Jedan dečak je naglasio da 
zbog maski ne može da shvati da li mu drugari govore nešto „iro-
nično ili ne”. Na nedostatak neverbalne komunikacije prilikom no-
šenja maski upozoravali su i stručnjaci, prenosi DV. Jedna devoj-
čica je napomenula da „nije fer” što se u njenoj školi nose maske, 
a što se u nekim drugim možda neće primenjivati ovakva mera.

Pokrajine u Nemačkoj inače samostalno odlučuju o organizaciji 
nove školske godine uz jedinstveni cilj smanjenja širenja zaraze. 
A mera o obaveznim maskama u školi u Severnoj Rajni-Vestfali-
ji uvedena je zbog porasta broja zaraženih. Đaci maske skidaju 
kada odlaze na užinu za koju imaju deset minuta i koju jedu na 
otvorenom što im veoma prija. Mera nošenja maski u školama u 
Severnoj Rajni-Vestfaliji biće na snazi do kraja avgusta, a uskoro 
se očekuje da nastava počne i u ostalim saveznim pokrajinama.

S druge strane, u Meklenburgu-Prednjoj Pomeraniji u kojoj je 
najmanji broj zaraženih u zemlji, školska godina je već počela, ali 
tamo važe malo drugačija pravila, piše DV. U 563 škole, 152.700 
učenica i učenika, od ponedeljka do petka bi trebalo da imaju 
„normalnu” školsku nastavu, najmanje četiri ili pet časova dnev-
no. Ponovo su dozvoljeni čak i časovi muzičkog i fizičkog.

Stroga higijenska pravila u školama, koja važe u čitavoj zemlji, 
trebalo bi da spreče širenje pandemije. Zabranjeno je pozdravlja-
nje pri kojem dolazi do kontakta kožom. Dodirivati lice rukama bi 
trebalo izbegavati. Učionice treba da se provetravaju posle sva-
kog časa. Gelenderi na stepenicama ne smeju da se dodiruju – i 
naravno važno je prati ruke! Sredstva za dezinfekciju bi trebalo 
koristiti samo u posebnim slučajevima - ne prskanjem, već doda-
vanjem u vodu za čišćenje. Nošenje maski nije obavezno. Nastav-
no osoblje može besplatno da se testira na koronavirus.

Novo je i to da će dolazak i boravak u školi morati drugačije da 
se organizuje. Na primer, peti i šesti razredi bi trebalo da formiraju 
neku vrstu jedinice koja može da broji i do nekoliko stotina uče-
nika. Među jedinicama ne bi smelo da bude kontakata - ali unutar 
njih neće važiti pravila o odstojanju.

Kako bi se to osiguralo, vreme početka nastave neće biti isto za 
sve. Svaki razred će imati svoje prostore u školskim dvorištima, 
garderobi i kantini. Plan je da, ako do zaraze dođe, samo jedan ra-
zred mora da ide u karantin, dok bi drugi nastavili da idu u školu.

Takvo strogo odvajanje razreda u školama preporučio je Institut 
„Robert Koh” (RKI) kao najviši zdravstveni organ u zemlji. Sada 
je važno da se razredi održe u celini, kaže predsednik RKI Lotar 
Viler. Time bi se smanjio rizik od infekcije i lakše bi mogao da se 
utvrdi lanac zaraze.

TUŽBE SUDU ZBOG ZAŠTITNIH 
MERA NA ČASU

Svega nekoliko dana od početka nove školske godine u pojedi-
nim nemačkim pokrajinama pravnim instancama stiglo je više tuž-
bi protiv obaveze nošenja maski u školama, a podnele su ih poro-
dice koje žele da po ubrzanom postupku dobiju mišljenje suda da 
li je ta mera po zakonu. Prenoseći ove vesti Tanjug navodi primer 
porodice iz Ojskirhena u Rajnlandu koja bi da joj sud odgovori da 
li je u saglasnosti sa zakonom mera obaveznog nošenja maski u 
školama koju je usvojila Pokrajina Severna Rajna Vestfalija, ali i 
žalbu đaka koja je višoj instanci prosleđena iz suda u Diseldorfu.


