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Poštovani čitaoci i čitateljke,

Ova publikacija je finansirana kroz
grant koji je Građanskim inicijativama dodelilo Ministartvo inostranih
poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi, stavovi i zaključci u ovoj publikaciji su izneti od
strane autora i nužno ne odslikavaju
mišljenje Ministartva inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

U ovom broju Demokratskog
građanstva bavimo se demokratskim upravljanjem školama.
Smatramo da je tema značajna za školu koja je usmerena ka
stvaranju uposlene, srećne i uspešne zajednice i u kojoj su učenje, razvoj i dobrobit mladih u
središtu pažnje. Značajna je i za
izgradnju škole u kojoj se učenicima i učenicama nudi najbolje i
od kojih se to isto očekuje. Škola u kojoj odgovornost za postignuća imaju oni sami, ali i direktori i nastavnici, psiholozi i
pedagozi, roditelji, lokalna i šira zajednica. Škola u kojoj se sloboda i red međusobno ne isključuju već su u direktnoj korelaciji
sa demokratskim upravljanjem.
Škola u kojoj je postignut dogovor o tome da li je ona mesto
gde se obrazuje ili je i institucija
koja doprinosi celovitom razvoju ličnosti učenika kao aktivnih
i kompetentnih građana. Rekla
bih da je demokratsko upravljanje školom put koji vodi do istinskog razumevanja nužnosti promena koje će pokrenuti razvoj,
prepoznati izvore problema i
ukazati na moguće načine za njihovo prevazilaženje. To nije lak
posao. On podrazumeva preciznu artikulaciju ekonomskih,
socijalnih, političkih, tehnoloških i inih interesa, istinsko razumevanje značaja uloge ukupnog
školskog kolektiva za budućnost
svakog učenika i učenice ponaosob, umeće stvaranja i održa-
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vanje atmosfere koja pogoduje najboljim postignućima onih
zbog kojih škola i postoji. Demokratsko upravljanje školom prepoznaje značaj odnosa uvažavanja na času, u hodniku, zbornici,
školskom dvorištu, na ekskurziji, testu, maturskoj večeri i dugoročno utiče na odnos učenika, budućih građana i građanki,
prema državi i njenim institucijama.
Ovim brojem našeg časopisa
želimo da doprinesemo procesu demokratizacije upravljanja
u školama prikazujući primere
iz Finske, Norveške, Slovenije,
Izraela, Crne Gore, dobre prakse
iz SAD. Oni će nam pomoći da
uočimo iskustva koja bismo mogli prilagoditi uslovima u Srbiji.
Čini mi se vrlo važnim da naglasim dragocenost glasa učenika i
učenica kao vitalne komponente
u „popravljanju” škola u kojima
će se učiti donošenje odluka, ali
i preuzimanje odgovornosti za
njihovo sprovođenje.
Radmila Radić Dudić

Интервју
ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ У ДЕКАДИ
СТВАРАЊА ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА
ОБРАЗОВАЊА
Разговор са министром просвете Жарком Обрадовићем
водило је уредништво часописа Демократско грађанство,
10. маја 2010. у Београду
Већи број истраживања о
ставовима ученика и наставника, као и резултати на тестовима ПИСА говоре о нужности
корените реформе образовања
у Србији. У којој је фази процес,
започет пре десетак година, у смеру демократизације и
децентрализације образовања?
Ми смо на основу теста ПИСА
приметили да наши ђаци заостају
за својим вршњацима у земљама
ОЕЦД-а. Истраживања су показала да су разлози за то и другачији
концепти предмета и другачији
начин извођења наставе. Али,
веровали или не, један део лоших
резултата је проистекао и из
ирационалног страха ученика
од тих начина провере њиховог
знања и способности.
Наравно да Министарство
просвете и ја, као министар,
тежимо ка томе да наш образовни
систем буде бољи. С обзиром на
то да хоћемо да наша земља буде
чланица ЕУ, логично је да треба да
се приближавамо њиховом образовном систему и примењујемо
оне начине провере квалитета
које они примењују, као што су и
тестови ПИСА.
С обзиром на то да се ово
тестирање одвија у трогодишњим
циклусима, ми смо, у намери да
бар нешто променимо до 2012.
године, када ће се тестирање поновити, организовали међународну
конференцију на којој је директор ОЕЦД-а одржао предавање
о тестовима ПИСА. Одштампали смо и примерке тестова ПИСА
из прошлог испитног циклуса и
послали их професорима и учени-
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цима који треба да буду тестирани по систему ПИСА. Тек крајем
године ти резултати биће доступни јавности. То смо учинили из
жеље да уклонимо ирационални
страх као један од узрока лоших
резултата.
Неоспорно је да образовање
треба реформисати, вршити
промене и процењивати оно што
промените. Ту се мора ићи укорак
са светом, али се мора и видети шта су национални стратешки
циљеви.
Ми јесмо кренули у промене после 2000. године. Стекао сам
утисак да је, из мени непознатих
разлога, дошло до застоја. Такође,
морам признати да није извршена ни евалуација примењеног. На
основу оног што сам видео за 23
месеца, колико обављам посао
министра просвете, према мом
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скромном суду, морају се мењати
односи између наставника и ђака.
Наставници треба да буду много
активнији, да стварају атмосферу да та чаробна кутија – учионица – стварно даје позитивне резултате. Колико год ми примењивали
искуства других или се залагали за
реформе, ако оне нису утемељене,
ако не знамо шта хоћемо или
ако немамо добар однос између
наставника и ђака, ако ђак долази
неспреман у школу, ако не схвата
важност учења, ако га родитељи не
припреме, онда резултати наставника, колико год да су добри,
остају кратког домета.
Ово помињем зато што ми
радимо на реформи која подразумева концепт, али радимо и на
стручном усавршавању наставника и на стварању атмосфере у којој сви схватају шта значи
образовање за будући живот деце.
Такве промене се не могу догодити преко ноћи. Али, да нам треба
боље образовање, треба нам.
Дакле, може се извести
закључак да треба ићи укорак
са светом, примењивати оно
што они примењују и проценити значај тога за наше услове. Ако
треба вршити неке корекције, то
треба да каже струка. Улога министра је више у томе да подстиче,
промовише, како реформе, тако и
евалуацију.

стратегије образовања. У којој
фази је тај процес?

Докле
се
евалуацијом?

високог образовања. Национални
просветни савет ће усвојити стратешке правце. Та два документа
биће основа, након чега ће уследити и сви други неопходни подаци како бисмо имали стратегију
образовања.
Унапред знам да се многима
то неће допасти. Ми као држава морамо да дамо одговоре на
бројна питања која ће се појавити.
Треба повећати број високообразованих, треба да отварамо
нове факултете, а да се не доведе
у питање квалитет. Кад направимо стратегију, она би требало да
садржи и процену, као на пример:
Србији је у 2025. години потребна привреда унапређена кадровима електроинжењера, фило-

стигло

са

Доста тога што смо урадили од
2000. године остало је неоцењено.
Зашто, не знам. Сада има много
иницијатива да се промени Закон
о високом образовању. Сматрам да
није поштено сада вршити бројне
измене, а да пре тога не кажемо
шта је разлог слабе пролазности
наших студената. У дубље промене не треба ићи док то не видимо.
За бројна питања која су покренута после 2000. године ми немамо
евалуацију. Оцене се више своде
на утиске, а сматрам да оне треба
да буду резултат истраживања.
Било је речи о усвајању

Од почетка министарског
мандата тврдим да морамо да
донесемо стратегију образовања у
чију ће израду бити укључени сви
релевантни фактори са различитих нивоа образовања. Та
стратегија апсолутно мора да буде
део стратегије развоја Србије.
Зато су промене о којима говоримо изузетно важне, јер нема
Европске уније без европског
система образовања. Национални савет за високо образовање
направио је елементе стратегије
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лога, лекара... Онда би држава тим профилима требало да
поклони посебну пажњу, што не
значи да ће друге занемарити.
У ствари, реч је о томе да, као у
многим земљама, одређене гране,
одређени профили вуку развој, а
остали се прекомпонују како би
нашли своје место.
Да ли се ту отвара питање
односа и статуса приватних и
државних факултета?
Не. То је наметнуто питање
и не видим разлог за његово
постављање. Ако смо дозволили

оснивање и равноправност, онда
нема разлога за дискриминацију.
Код нас се прво поставља питање
– приватни или државни факултет? Заправо, пажњу треба усмерити ка квалитету, а не да ли је
у питању приватни или државни
факултет. Стратешки циљ Србије
јесте да повећа број високообразованих људи. Да бисмо то остварили, можемо да повучемо различите потезе. Или да се свако ко
заврши средњу школу упише на
факултет, али нам у том случају
стандарди у вези с простором и
квадратуром по студенту падају у
воду и губимо на квалитету; или
да се приступи отварању нових
факултета, приватних и државних, за које држава оцени да су
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јој потребни. У плану је и да се
донесе закон о образовању одраслих, да се промовише доживотно
учење и накнадно стицање знања
и звања. То раде све земље и тако
ћемо радити и ми, ко год да буде
министар.
Болоњска реформа сиромашне лишава права да студирају.
Не постоје факултети који ће
омогућити некоме ко нема
новца да добије стипендију, да
може да ради и да студира.
Ту већ држава мора да се
умеша. Сад почиње нова дека-

да, декада стварања европског
простора високог образовања.
Земље ће се уједначавати како
би се створио простор да млади
своја знања могу да користе и на
неком другом универзитету, да се
повећа мобилност и студената и
запослених. Корист ће имати сви.
Неке земље ће добити готов кадар,
а да у њега нису ништа уложиле.
Друге ће своју радну снагу моћи
да запосле на више места. Свака
земља треба да нађе начин како
да повећа број студената, како да
их задржи и, наравно, да процени
цену студирања.
Број студената које може да
упише високошколска установа
одређен је акредитацијом, а ми је,
као што знате, имамо.

Министарство просвете излази у сусрет факултетима природних наука – држава финансира све студенте који упишу годину. Појавио се и проблем у вези са
финансирањем студената друштвених факултета. Квота државе је
мања, а уписује се већи број студената. Решићемо га тако што ћемо
изменити Закон, па ће унутар те
квоте од 120 одсто која се финансира (100 на основу одлуке државе плус 20 одсто на основу одлуке наставног већа факултета) бити
најбољи студенти и то ће смањити
неспоразуме међу студентима.

Какви су ваши коментари
о примени Закона о основама
система образовања?
Да будем искрен, није прошло
довољно времена да би се дала
озбиљна оцена. У образовању
се не могу тако брзо вршити процене. Чини ми се да смо
овим законом створили добре
услове за повећање обухвата деце у основном и средњем
образовању, срушили неке бирократске баријере за предшколско
образовање, за пријем у средње
школе, чини ми се да смо срушили неке баријере којима су деца из
сиромашних породица, из маргинализованих група остављена по
страни. Отворили смо велика
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врата за инклузију. Отворили смо
и велика врата за финансирање по
глави детета иако се неки плаше
тога. Покушали смо и да број
запослених што више „збијемо”,
ако су могуће замене у колективу,
да се не расписује конкурс. Чини
ми се да смо поставили добре
основе. Не заборавите, Закон је
усвојен 31. августа 2009. године.
Нема закона који после тако кратког времена може да се покаже
идеалним, или пак лошим.
Приликом најаве процеса лиценцирања директора,
било је различитих реаговања
јавности, а значајно је да знамо
каква су ваша предвиђања.
Оно што нас у Министарству води и што је максима
филозофије образовања јесте да
морате да пратите технолошке промене и развој образовања
и нема разлога да се ико од тога
сматра изузетим. На нивоу високог образовања, то се подразумева. Законом о основама система образовања увели смо стално
стручно усавршавање наставника. Не треба ни директоре изузети. Посао директора носи врсту
одговорности која се не односи
само на непосредна догађања у
учионици. У припреми је правилник о чијем садржају ћемо обавестити јавност чим буде готов.
Ипак, не треба од лиценце директора створити табу тему, нити
нешто што би била препрека да се
људи кандидују за то место, нити
то представља захтев за накнадно завршавање посебне школе.
Будућим директорима се отвара
могућност да стекну знања која
ће њихов посао и школу учинити што успешнијим. Желимо да
директори кроз лиценце стекну
увид у значај посла који обављају
и уговора које потписују, одлука које доносе. Лиценца не може
подразумевати само менаџерске
дужности, нити само педагошке.
Каже се да су наша одељења
са по 30 и више ученика лош
простор за савремене начине
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не улази с унапред формираним
ставом, априори за или против
било чега.

у образовном процесу. Првенствено, мисли се на интерактивни рад, радионичарски рад. С
друге стране, и кад бисмо одлучили да то примењујемо, већина
наставника нема компетенције
у овој области. Видите ли то као
нешто што је потребно нашем
образовању и на који начин би
се могао премостити овај недостатак?
Чини ми се да се код нас
пренаглашава питање броја деце
у разреду. Питање јесте комплексно, а односи се такође и на
метод извођења наставе. Наши
стручњаци нису још дали предлог
најбољег метода, јер то носи одговорност. Претпоставка је да се са
мањим бројем ученика боље ради,
али имате разреде у којима има и
30 ученика, а резултати су одлични. Треба наћи одговор на питање
како добити добро знање. Сам по
себи број ђака није услов за квалитетно образовање. При том, неки
наставници су заинтересовани за
бројност ђака само због сигурности свог посла, унапређење резултата их се мање тиче.

за четири године моћи да видимо
да ли је квалитет бољи. На квалитет још утиче и мотивација, као и
допринос ученика. Имам утисак
да смо у овим нашим политичким
дешавањима образовање оставили по страни, са становишта
саме суштине образовања. Све се
доживљавало са позиција политике и идеологије. То је стратешка грешка. Да је образовање било
у функцији знања и без идеолошке обојености, можда би резултати данас били другачији. Успели смо да за ова 23 месеца створимо атмосферу у којој се о
образовању говори аргументима и чињеницама. У дискусију се

Докле ће и такви наставници
имати сигуран посао?
Учитељи су преузели велику одговорност. Сами су изабрали уџбенике и метод, па ћемо већ
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После осам година од
увођења Грађанског васпитања
у образовни систем Србије,
Грађанске иницијативе су спровеле истраживање у којем су
мерена усвојена знања, ставови ученика, статус предмета међу ученицима, у школи и
у локалној заједници. Схватили смо да је статус обавезног
изборног предмета проблематичан. Осим тога, та опозиција
грађанско и верско васпитање
прави врсту поделе која може
бити опасна. Има ли Министарство планове у вези с променом
статуса предмета?
Сад смо Законом о основама
система образовања обезбедили
могућност да се изборни предмет
мења сваке године. Мишљења
сам да би се неки предмети могли
инкорпорирати у постојеће предмете. То ипак није одлука министра. Улога министра није онаква
каква се представља у јавности.
Систем се састоји из Националног просветног савета, два завода
и нас као Министарства. Многе
ствари које се у просвети дешавају
се у ствари конципирају у заводима, НПС, а министар сноси одговорност.

Demokratsko upravljanje školom
DEMOKRATIZACIJA ŠKOLE –
PREDUSLOV DEMOKRATSKOG DRUŠTVA
Dvodnevna regionalna konferencija „Demokratsko upravljanje školom”, koju su organizovali
Savet Evrope, Ministarstvo prosvete Srbije i Građanske inicijative, održana je u Beogradu krajem
januara 2010. godine. Članovi
Mreže za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava za jugoistočnu Evropu okupili
su se sedmi put. Oni su razmatrali iskustva iz zemalja regiona: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne
Gore, Hrvatske, Makedonije, Turske, Rumunije i Srbije. O izazovima, perspektivama i značaju demokratskog upravljanja školom iz
različitih perspektiva govorilo je
35 učesnika
U školama u regionu potrebno je
uvesti i jačati demokratsko i decentralizovano uređenje, istaknuto je
u Beogradu na otvaranju dvodnevne regionalne konferencije „Demokratsko upravljanje školom”, koju su
organizovali Savet Evrope, Ministarstvo prosvete Srbije i Građanske
inicijative.
„Srbija je još uvek u sistemu koji
je dirigovan i centralizovan i u kojem škole nemaju unutrašnju demokratsku strukturu. One su pod velikim uticajem političkih odluka,
svakodnevne politike i u tom smislu Savet Evrope preporučuje da se
to promeni", rekao je na otvaranju
skupa Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa.
Mreža za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava
za jugoistočnu Evropu deluje u tom
smeru, a u Beogradu su se 27. i 28
januara njeni članovi okupili sedmi
put kako bi razmotrili iskustva iz
deset zemalja, među kojima su, pored bivših jugoslovenskih republika,
Albanija, Turska i Rumunija.
Direktorka Direktorata za obra-

zovanje i jezike Saveta Evrope Olef
Olafsdotir naglasila je važnost ovakvih susreta i rada Mreže uopšte.

rektori biraju na lokalnim izborima,
jer ljudi shvataju da je ta institucija
veoma važna”, objasnio je Dereta.

„Mreža radi za dobrobit regiona,
ali i Evrope. Radi direktno za budućnost u kojoj će biti više demokratije, više ljudskih prava, gde će se konflikti rešavati mirnim putem.”

Državna sekretarka Ministarstva prosvete Srbije Tinde KovačCerović ocenila je da u Srbiji postoji
napredak i da su škole „inkluzivnije”, više promovišu toleranciju. Ona
smatra da je u sistem donošenja odluka potrebno više uključiti učenike i roditelje, ali i dodatno edukovati direktore škola i najavila je da će
direktori škola biti dodatno stručno
obučavani, polagaće ispite, a njihovo
postavljenje neće biti stvar politike.

Prema mišljenju Miljenka Derete, upravo je demokratija u školi, koja podrazumeva i učešće roditelja i
učenika u odlučivanju o svim važnim pitanjima, preduslov demokratskog društva. „Nema demokratskog
društva bez demokratije u školi. Nema aktivnog građanstva bez učenika angažovanih na ostvarivanjima
njihovih prava i sloboda. Cilj je da
se škole promene da bi one mogle
da menjaju društvo u demokratskom smislu.”
Dereta je istakao da je jedna od
prepreka razvoju demokratičnije
uprave škola i nasleđe prošlosti, kad
se autoriteti nisu preispitivali, već
im se samo pokoravalo.
Direktori škola danas predstavljaju jednu komponentu upravljanja
školom, a u njoj bi trebalo da postoji prostor i za druge zainteresovane
strane u obrazovnom procesu. Dereta je napomenuo da u Srbiji postoje „neki začeci” institucija unutar
školskog sistema koje bi mogle da
postanu učesnici u dijalogu unutar
škole, a primer su školski parlamenti koji će omogućiti da se čuju stavovi učenika. Prema njegovim rečima,
potrebno je da postoje i druge institucije kroz koje će se čuti glas roditelja i doći do izražaja interesi lokalne zajednice.
„Dobar primer su SAD. U Evropi je ceo obrazovni sistem drugačije postavljen. U SAD je on potpuno decentralizovan. Svaka škola ima
ogromnu autonomiju...Tamo se di-
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Značaj uloge direktora naglasila
je i Olef Olafsdotir. Između ostalog,
kazala je da škole moraju imati dobre direktorke, kao i da loši direktori
otežavaju rad nastavnika.
O razlozima Ambasade SAD u
Beogradu da podrži ovakav skup govorila je Suzan Delja, ataše za kulturu. Ona je istakla da je u pitanju
trajna posvećenost Ambasade programima koji podstiču razvoj demokratije i obrazovanja, ali i izvrsna
dugogodišnja saradnja sa Građanskim inicijativama na unapređenju
građanskog vaspitanja.
Iskustva regiona: izazovi i perspektive demokratskog upravljanja
školama
U okviru radnog dela konferencije, održano je više tematskih panela
gde su predstavljena iskustva iz zemalja učesnica, a pitanje demokratizacije škola sagledano je iz različitih
uglova.
Branko Slivar, iz slovenačkog Nacionalnog instituta za obrazovanje,
pored osvrta na obrazovni sistem
te zemlje, posebnu pažnju posvetio
je ulozi direktora škole u obezbeđivanju autonomije škole. Pored toga,
Slivar je istakao značaj dobrog ruko-

Demokratsko upravljanje školom

Zaključci i smernice za dalje delovanje Mreže
Simona Velea, ekspertkinja za
obrazovanje iz Rumunije, na kraju
konferencije predstavila je i glavne
zaključke i smernice za dalje delovanje Mreže za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava
za jugoistočnu Evropu.

vođenja školom za poštovanje principa nediskriminacije i jednakih
mogućnosti za sve učenike. Rezultat
takve prakse je da škola postaje temelj za razvoj demokratskih procesa u društvu.
Ulogom i vizijama direktora, ali
i uključenošću roditelja u rad škola,
bavila se i Gordana Miljević iz Instituta za otvoreno društvo Srbije.
Ona je predstavila inicijativu programa podrške obrazovanju kroz
„Unapređivanje inkluzivnosti i kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj
Evropi”.
Godine 2008. sprovedeno je prvo međunarodno istraživanje u jugoistočnoj Evropi kroz temeljno anketiranje direktora. Cilj je bio da se
stekne uvid u interakciju škola i roditelja u celom regionu. Rezultati potvrđuju da je većina direktora
otvorena za saradnju sa roditeljima
i njihovo uključivanje u život škole.
„Ovaj rezultat ima veliki značaj
zato što pobija opšteprihvaćen stav
da se direktori protive učešću roditelja u životu škola i da bi proširivanje nadležnosti direktora u donošenju odluka vodilo stvaranju
monopolističke grupacije koja ima
uske poglede”, naglasila je Gordana
Miljević.
S druge strane, analiza prikuplje-

nih podataka govori da je potrebno
da sve zemlje regiona definišu i dobro usklade uloge koje roditelji mogu i treba da imaju u upravljanju
školom.
Da precizan okvir za saradnju
roditelja nedostaje i u Srbiji, potvrdila je Jelena Vranješević sa Pedagoškog fakulteta. Istražujući na terenu, Vranješevićeva se susrela i sa
problemom deljenja informacija o
radu škole među predstavnicima
grupa koje su zainteresovane da u
njemu učestvuju.
Drugog dana konferencije učesnici su u malim grupama razmatrali mogućnosti i prepreke za to da
učenici, roditelji, nastavnici i direktori zajednički doprinesu demokratskom upravljanju školama i boljem
obrazovanju uopšte.
Svi učesnici su saglasni da je demokratsko upravljanje izuzetno
kompleksan proces. Razlozi za to
su delom objektivni faktori, među
kojima je nedostatak zakonske regulative, strategija za unapređenje
ove oblasti, ali i sam nastavni plan i
program. Postoje i subjektivni aspekti koji dodatno otežavaju uspostavljanje i održavanje demokratskog
upravljanja školama. Usvojeni školski etos, praksa, ali i vrednosti koje
se promovišu u školi i zajednici takođe imaju uticaja.
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1. Demokratska uprava školama je
kompleksan koncept, a složena
je i gradnja, odnosno mehanizmi njene realizacije. Dalji rad na
ovom polju je neophodan u zemljama pojedinačno, ali i kroz
Mrežu.
2.Demokratska uprava školama je
osnovna tema Mreže za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava za jugoistočnu Evropu zbog toga što se
demokratska uprava tiče obrazovanja, implicitno i eksplicitno, ali i kompletnog koncepta
školske kulture uopšte.
3. U jugoistočnoj Evropi već postoje neki mehanizmi koji omogućavaju demokratičniju upravu
školama. Neophodna je analiza
njihovog uticaja kako bi se procenila njihova primenjivost u
pojedinačnim slučajevima.
4. Postoji veliki potencijal za razmenu iskustava između zemalja
ovog regiona.
5. Direktori škola i nastavno osoblje su noseći stubovi održivosti demokratske uprave škola,
ali pod uslovom da im se omogući adekvatno usavršavanje i
kontinuirana podršku.
6. Podrška nastavnicima i direktorima podrazumeva unapređenje njihovog znanja i veština,
ali i razvoj uzajamnog poverenja svih aktera. Rad na podizanju ugleda profesije u široj zajednici je takođe važan, kao i
veće vrednovanje obrazovanja i
prosvete.
7. Procesi demokratizacije upravljanja školama koji kreću
odozdo, na inicijativu iz „kolektiva” od izuzetnog su značaja i
zaslužuju posebnu pažnju.
Naredna regionalna konferencija
održaće se ovog leta u Sarajevu.

Демократско управљање школом

Раиса Венелеинен

АУТОНОМИЈА ШКОЛА УТИЧЕ НА ДОБРЕ
РЕЗУЛТАТЕ ТЕСТА ПИСА У ФИНСКОЈ?!
Текст о корелацији достигнутог нивоа аутономије у
школама и добрим резултатима
финских ученика на тестовима
ПИСА заснован је на документу „Фински образовни систем
и ПИСА” и Финском извештају
о анкети ПИСА 2006 (Хаутамеки и група аутора, 2008), као и
на информацијама добијеним
од Финског министарства за
образовање и Националног
одбора за образовање (www.опх.
фи), које је прикупила ауторка
Раиса Венелеинен
Tест ПИСА
Тест ПИСА (Програм за
међународну процену знања
ученика) процењује у којој мери
петнаестогодишњаци
владају
суштинским знањем и вештинама на пољу математике, науке,
писмености и решавања проблема у земљама чланицама ОЕЦД
и великом броју других земаља.
Тест не процењује непосредно
колико добро ученици владају
стварним садржајем наставног
програма, већ се фокусира на
вештине и знања која су неопходна за рад у друштву које долази.
Успех Финске на тесту ПИСА
Вештине финских ученика
су сврстане међу најбоље у свим
доменима који су узети у процену у оквиру тестирања ПИСА
(2000, 2003, 2006), а укупан резултат Финске на тестирању 2006.
године је најбољи резултат икад
постигнут у било којој предметној
области откад постоји ова врста
мерења успеха.
• У писмености и способностима читања: прво место у две
анкете (2000, 2003) и друго место
(2006)
• У математици, фински ученици су били четврти (2000), други
(2003) и први (2006)
• У науци, били су трећи (2000),
делили су прво место (2003), и
били први (2006)
•У
вештинама
решавања
проблема делили су друго место

(2003, а нису били тестирани
2000. године)
Једнообразност у показаном
знању ученика је посебна одлика
Финске. Разлике између најбољих
и најслабијих резултата у Финској
су међу најмањим од свих земаља
које учествују у тестирању. Исто
тако, незнатне су разлике између
школа у појединим финским
регионима.
Позадина успеха Финске
Фински ученици у току седмице проведу, у просеку, мање времена учећи у односу на ученике у
земљама ОЕЦД-a, а годишња средства утрошена на образовање чине
просек ОЕЦД-а. Успех Финске се,
отуда, не може приписати овим
чиниоцима. Међутим, основано је
уверење да следећи фактори утичу
на добре исходе учења.
Једнаке могућности
Фински систем образовања
нуди сваком једнаке могућности за
образовање. Основно образовање
је у потпуности бесплатно.
Саветовање за ученике и
образовање за ученике с
потешкоћама у развоју
Индивидуална подршка за
учење и добробит ученика је адекватно обезбеђена. Образовање за
ученике с инвалидитетом је интегрисано у редовно образовање у
оној мери у којој је то могуће.
Подстицајна евалуација
Циљ евалуације је да се дође до
информација које помажу школама и ученицима да се развијају. Не
постоји систем тестирања резултата учења или инспекције на
државном нивоу, а не праве се ни
школске ранг-листе.
Значај образовања у оквиру
друштва
Финско
друштво
здушно заговара и високо вреднује
образовање. Становништво је,
према
међународним
стандардима,
високообразовано.
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Образовање је веома цењено и
постоји широк политички консензус у погледу образовне политике.
Флексибилан систем заснован
на аутономији
Управа
у
образовним
институцијама је у великој мери
заснована на делегирању одговорности и подршци. Законска и подзаконска акта, као и
национални наставни програми представљају широк оквир
за образовање, а за организацију
образовања одговорне су општине. Истовремено, школе и наставници имају велику самосталност у припреми наставе и одабиру садржаја наставних јединица
у оквирима државног школског
програма.
Компетентни наставници
На свим образовним нивоима, предавачи поседују високе квалификације. Сви наставници
имају
последипломско образовање, а већ током
образовања наставници обављају
стручну праксу под надзором. Будући да је наставничка професија веома популарна у
Финској, универзитети су у прилици да одаберу најмотивисаније и
најталентованије кандидате.
Задаци за будућност
Поред тога што су фински
ученици у три наврата показали неке од најбољих резултата на тестовима ПИСА, што је
свако разлог за задовољство, има
и резултата неких студија који
опомињу. Наиме, истраживања
показују да су фински ученици мање заинтересовани и мање
мотивисани у поређењу с ученицима из других земаља. Приметно је и да опада задовољство у
школама.
Ово је питање којим треба да
се позабаве образовне власти уз
активности на очувању достигнутих стандарда квалитета.

Demokratsko upravljanje školom

Kjersti Toverud Klete, Norveška

Duga demokratska tradicija društva –
visoki standardi demokratije u školstvu
Obrazovanje u Norveškoj je
obavezno i besplatno, a demokratičnost u upravljanju školama
ostvaruje se kroz rad saveta učenika i roditelja. U okvirima Nacionalnog nastavnog programa definisani su ciljevi i principi, a škole
zadržavaju autonomiju u odabiru
direktora i nastavnog osoblja
Predstavljamo i Evropski Vergeland centar, istraživački centar koji se bavi obrazovanjem za
demokratsko građanstvo, ljudska
prava i interkulturalno razumevanje, ali i neposredno izgradnjom
kapaciteta edukatora.

na. Od 1997. godine omogućeno je
obavezno desetogodišnje obrazovanje. Učenici polaze u školu sa šest
godina, a posle obaveznog školovanja učenici imaju Ustavom zagarantovano pravo na tri godine višeg
srednjeg obrazovanja1. Školski sistem sledi Zakon o obrazovanju koji
se odnosi i na osnovno i na srednje
obrazovanje.
Norveški školski sistem danas
se zasniva na principu obrazovanja
za sve, pri čemu je osnovno i srednje obrazovanje besplatno i omogućeno svoj deci koja su norveški
državljani. Retka su posebna ode-

Država je odgovorna za sprovođenje Zakona (Zakon o obrazovanju) i za finansiranje škola. Upravljanje školama je podeljeno između
opština i okruga; opštine su zadužene za upravljanje osnovnim i nižim
srednjim školama i njihovo finansiranje, dok okruzi upravljaju višim
srednjim školama i finansiraju ih.
I opštine i okruzi se finansiraju iz
državnog budžeta, ali na lokalnom
nivou mogu da odluče koliki deo
budžeta žele da potroše na obrazovni sektor.
Iako se školama upravlja na lokalnom nivou, ciljevi i principi za
držanje nastave u okviru osnovnog
i srednjeg obrazovanja definisani su
u Nacionalnom nastavnom programu. Nastavni program, koji je razvilo Ministarstvo obrazovanja, a
odobrio parlament, definiše opšti
sadržaj gradiva za sve učenike. Nastavni program obuhvata:

Norveški školski sistem
Norveška je zemlja sa dugom
tradicijom u razvoju demokratskog
društva; u Ustavu iz 1814. godine se
navodi pravo glasa zajedno sa podelom vlasti između parlamenta, vlade i sudova. Sloboda izražavanja je
takođe zajemčena Ustavom.
Školovanje za decu je u Norveškoj uvedeno pre otprilike 250 godi1
2

ljenja za decu s teškoćama u razvoju. Takvi učenici pohađaju redovnu nastavu s ostalom decom, ali uz
posebnu podršku, kao što je rad dodatnog nastavnika. Devedeset šest
odsto učenika starosti između šest
i 16 godina pohađa državne škole2.
Rad privatnih škola se odobrava na
osnovu posebnih kriterijuma, npr.
verske škole, priznata pedagoška alternativa, međunarodne škole. Privatne škole takođe imaju ekonomsku podršku države.

Više srednje obrazovanje u celom članku podrzumeva stručnu obuku
Prema Statistics Norway
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• Osnovni nastavni program za
osnovno, niže srednje i više srednje
obrazovanje
• Principe i uputstva za osnovno
i niže srednje obrazovanje
• Nastavne programe za pojedince, uključujući učešće učenika i savet učenika
Učešće u odlučivanju u školama
Od prvog razreda osnovne škole učenici se ohrabruju da učestvuju u odlučivanju o vlastitom procesu

Demokratsko upravljanje školom

učenja, svom položaju u školi i pitanjima koja su važna za školu.
U Zakonu o obrazovanju se navodi da će škola pripremiti učenike
za učešće u demokratskim procesima donošenja odluka i podsticati
društvenu odgovornost. Podrazumeva se da će hrabriti učenike da
postanu aktivni građani.
Sve škole imaju Savet učenika,
u kom su zastupljeni svi nivoi. Više
srednje škole takođe mogu da budu
članovi Studentske unije, koja se finansira iz državnog budžeta i bavi
se, na nacionalnom nivou, problemima koji se tiču učenika.
Roditelji su važni partneri za ško-

COUNCIL
OF EUROPE

CONSEIL
DE L'EUROPE

le. Pored pojedinačne uključenosti u
probleme koji se tiču sopstvene dece i njihovih razreda, sve škole imaju
Savet roditelja. Savet je tu da uspostavi i održava dobre odnose između
škole i porodice. Zadatak mu je i da
deluje kao delotvorna spona između
škole i lokalne zajednice.
Roditelji imaju svoju nacionalnu komisiju čije su glavne oblasti
delovanja partnerstva između kuće
i škole, odnosno podržavanje roditelja u pitanjima vezanim za školu i
zaštita njihovih interesa, kao i prosleđivanje relevantnih informacija.
Sve škole su u obavezi da se pridržavaju odredaba Zakona o obrazovanju, ali u okviru Zakona postoji
autonomija škole u nekim oblastima. Direktora škole zapošljava opština (osnovne i niže srednje škole)
ili okrug (više srednje škole), ali škole regrutuju i zapošljavaju svoje nastavnike i druge članove osoblja. I

nastavnici i direktori škole su stalno
zaposleni, osim u slučaju ako rade
kao nastavnici na zameni ili imaju
ugovore na određeno vreme. Škole takođe biraju svoj nastavni materijal i udžbenike koji su za učenike besplatni. Nastavnici sami prave
nastavni plan na osnovu ciljeva znanja koji su navedeni u Nacionalnom
programu nastavnih predmeta.
Opštine i okruzi već godinama
organizuju obuku na radnom mestu
za direktore škola. U okviru Obrazovnog menadžmenta već postoje
master programi, a u jesen 2009. godine prvi studenti su pošli na Akademiju za direktore škola na Univerzitetu u Oslu.
Akademija nudi i jednosemestralni kurs, posebno razrađen da pripremi studente za ulogu lidera u školi.
Evropski Vergeland centar
Obrazovanje je važan činilac u
stvaranju i održavanju demokratskog
društva, a Evropski Vergeland centar (EWC) u svom
radu je neposredno usmeren na edukatore. Obezbeđivanjem usluga u
okviru izgradnje kapaciteta i istraživanja i povezivanjem
ove dve oblasti,
Evropski Vergeland
centar nastoji da
premosti jaz između
politike, istraživanja
i prakse.
Evropski Vergeland centar je i istraživački centar koji se
bavi obrazovanjem
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za demokratsko građanstvo, ljudska prava i interkulturalno razumevanje. U pitanju je inovativna inicijativa zasnovana na sporazumu o
međusobnoj saradnji između Saveta Evrope i Norveške, te je Centar
otvoren za sve zemlje članice Saveta Evrope.
Osim toga, Evropski Vergeland
centar obezbeđuje radnu obuku,
sprovodi i podržava istraživanja,
stvara mreže, služi kao platforma i
širi nastavni materijal, informacije i
dobre prakse. Sve usluge su besplatne.
Evropski Vergeland centar je
smešten u Oslu u Norveškoj, a ime
je dobio po Henriku Vergelandu
(1808–1845), norveškom pesniku,
istoričaru i zagovaraču slobode uverenja i slobode izražavanja.
Za više informacija možete posetiti internet stranicu Evropskog Vergeland centra na engleskom jeziku:
www.theewc.org
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Јоав Пек, М.А.

ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО У ШКОЛАМА –
ЗАДАTAК СВИХ, Јерусалим, Израел
На који начин школска заједница може да смањи
вербално и физичко насиље и
створи организациону културу засновану на свакодневном
понашању које одаје међуљудско
поштовање и достојанство? У
овом чланку аутор Јоав Пек
представља модел развијен
у последњих дванаест година, кроз програме са неколико десетина школа, створен у циљу поспешивања вредности људског достојанства.
Потврђено је да је овај модел
примењив и у другим срединама. Тренери у Србији обучени су за примену овог модела,
а он је представљен и Одсеку за
социјална питања у америчкој
држави Мисури.
Мој задатак овде је да
омогућим читаоцу да разуме могућности које настају када
лидери покушавају да интегришу
вредност људског достојанства у
свакодневни живот своје школе.
Даћу опис израелског друштвеног
контекста који је подстакао наш
пројекат, накратко ћу се осврнути
на наш теоријски оквир, а потом
посветити позамашан део чланка
дефинисању суштинских карактеристика нашег практичног
бављења школским заједницама.
Иако истраживања потврђују
позитивне резултате1 и ми
континуирано побољшамо наш
модел свих ових година, свесни смо да имамо још много да
научимо. Потребно још више
повећати утицај програма на
искорењивање понижавања као

облика понашања. Поспешивање
оних деловања која славе људско
достојанство, додатни су задатак
пројекта.
Текст који следи делимично је
и позив на дијалог са сваким човеком који сматра да је промовисање
људског достојанства важно.
ОКРУЖЕЊЕ
За Израелце важи мишљење
да су витални, спонтани и топли
у опхођењу с другим људима.
Ипак, у свакодневним друштвеним контактима, уобичајена
пристојност је угрожена. И у
необавезним разговорима се
потврђујe
забринутост
због
све учесталијег непоштовања
људског достојанства. Ово важи
и за односе између мушкараца и
жена, Јевреја и Арапа, владиних
чиновника и јавности. Израелски дневни лист „Харец” недавно
је објавио чланак о порасту броја
насилних злочина. У периоду од
1996. до 2004. године, тај број
је порастао за 27 одсто. У оквиру министарстава оформљено је
шест поткомисија против насиља,
али без видљивих резултата.2
Адекватан модел понашања
не постоји ни међу нашим националним лидерима. Наставници
опомињу немирне ученике: „Ћути!
Није ти ово Скупштина!” Чланове
израелске Народне скупштине –
Кнесета многи сматрају за праве
негативне примере понашања.3
Они су овај епитет и заслужили
будући да смо сведоци редовног
показивања увредљивог и насил-

ног понашања у самом Кнесету. Штампа је цитирала једног од
старијих чланова Кнесета који је
вербално нападао нову чланицу
Кнесета у самој скупштини: „Да
имам ћерку попут тебе, убио бих
своју жену”.4
ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО
У ШКОЛАМА: ЗАШТО ЈЕ ОВАЈ
ПРОЈЕКАТ ВАЖАН?
Школе неизбежно одражавају
националну
климу.
Једна
међународна студија потврђује да
је Израел водећи међу земљама
развијеног света у погледу степена
насиља међу ученицима у школама. Међутим, проблем обухвата и начин на који наставници
приступају својим ученицима.
Према анкети из 1998. године, од
2 860 израелских ученика, њих 57
одсто је изјавило да их наставници не поштују као људе, већ само
као „ученике”.5
Студија рађена 2002. године на
Хебрејском универзитету открива да је 13 одсто ученика основних
школа доживело да их наставник
гурне или ћушне. Наставници су
штипали или шамарали четрнаест одсто својих ученика, а девет

*
Objavljeno u: „Eksperimenti u obrazovanju”; South Indian Educators’ Journal 2007
1
На пример, пријављене повреде ученика за време великог одмора смањене су за 70 одсто, или оцена наставника да је било
двоструко више консултовања управе са особљем него пре увођења програма.
2
Синаи, Р. (12. децембар 2005). Blame the Parents or Blame Society, There’s No Budget to Fight School Violence. Ha’aretz.. Преузето
17. септембра 2007. са сајта http://www.haaretz.com/
3
Israeli Parliament members and Human Dignity, Dahaf Institute, 2000, издавач: Sikkuy Association, Јерусалем.
4
Алон, Г. (30. јул 2003). How Low Can the Knesset Go? Ha’aretz. Преузето 17. септембра 2007. са сајта http://www.haaretz.com/
5
Фриедман, Y. (1998) Teachers and Students: Relations of Reciprocal Respect. Јерусалем, The Szold Institute.
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одсто ученика је добило ударац
песницом или су их наставници шутирали. Један од четири
ученика тврди да их наставници
понижавају.6 Пројекат о људском
достојанству је направљен управо зато да се позабави оваквим
стањем у школама.
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЉУДСКОГ
ДОСТОЈАНСТВА У ШКОЛАМА: ИДЕОЛОШКЕ ОСНОВЕ
Наш рад почива на претпоставци да свако људско биће жели
поштовање, а не понижења. Мада
се одрасли у свим школама, које
су потенцијални партнери на
пројекту, слажу с овом претпоставком, они признају и неспособност да се понашају у складу с
њом.
Виникотов концепт о „довољно
доброј мајци” 7 даје смернице
нашем приступу ка унапређењу
достојанства. Настојимо да створимо „довољно доброг едукатора”
– неког способног да успостави
равнотежу између разумевања и
саосећања, с једне, и постављања
јасних ограничења, с друге стране.
Довољно добар едукатор морао
би и да зна да свако дете својим
сопственим темпом прелази пут
од зависности до независности.
У раду с оним школама које се
одлуче за програм унапређења
људског достојанства усвајамо
организациони приступ на нивоу
целог система. Учествују сви
који имају контакт са ученицима у школској заједници: управа школе, наставници, радници на одржавању, запослени
у администрацији, родитељи.
Програм се заснива на главним методима и приступима
организацијског развоја: мерењу,
развоју лидерства, разрешењу
конфликата, унапређењу група.
Пројекат води специјално обучен

организациони консултант.
Програм се одвија на две главне
осовине: подизање свести – ставови о људском достојанству и разликама између достојанственог и
недостојанственог
понашања,
с једне, и видљиве, мерљиве
иновације у правцу унапређења
достојанства, с друге стране. Промене могу бити незнатне, као што је побољшање размене информација међу наставницима, или пак велике, као што
је примена медијације на нивоу
школе у разрешењу конфликтних
ситуација. На основу нашег искуства, овај двоструки подстицај је
од суштинске важности будући да
се подизање свести, без конкретних промена, може временом
заборавити, а видљива промена без подизања свести обично је
површна.
ШТА РАДИМО ДАЉЕ?
Рад у школи почињемо на
основу споразума са управом и
захтевамо најмање двогодишњу
обавезу учешћа у програму.
Под овим се подразумева усмена сагласност школских лидера да ће обезбедити властити
модел унапређења достојанства
у свом свакодневном опхођењу.
Школска управа формира управну комисију која ће радити као
„база” за консултанта. Заједно са
њим планира и обавља надзор
развоја програма. У иницијалној
фази програма водимо детаљне
разговоре и анкетирамо колектив како бисмо добили њихову
процену школског „коефицијента
људског достојанства”.8 Потом
представљамо резултате прелиминарне анализе, а на основу тога, заједно с управном
комисијом, планирамо програм
за спровођење у току прве године, бирамо приоритете и правимо
распоред.

Иако настојимо да прилагодимо програм потребама сваке
појединачне школе, он се, у основним цртама, одвија на следећи
начин:
ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ
код особља
Формална интервенција на
програму отпочиње основном
радионицом за менаџмент и/
или новооснованом управном
комисијом. Потом настављамо
са радионицама за подизање
свести предвиђеним за цео колектив, укључујући и запослене у
администрацији. У оквиру ових
иницијалних радионица, особље
се упознаје са концептом људског
достојанства. Потом се учесници усмеравају да кроз тај концепт
анализирају специфичне начине за унапређење достојанства
у школи. Кроз усвојени концепт
сагледавају се такође начини
не-достојанственог односа међу
људима у свакодневном животу школе. Испитују се све главне релације: управа–наставници,
наставници међу собом, наставници и ученици, ученици међу
собом, наставници и родитељи,
итд. Особље се охрабрује да

6 Са’ар, Р. (16. јул 2002). One in Four Students Say Teachers Humiliate Them. Ha’aretz. Преузето 17. септембра 2007. са сајта http://
www.haaretz.com/
7 Winnicott, D. (1953). Transitional objects and transitional phenomena, International Journal of Psychoanalysis, 34:89-97
8 Упитник испитује читав низ „спојева односа” у школи, као и мере организационе културе. Примерак упитника се може
добити на захтев упућен на: yoavpeck@netvision.net.il.
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пријави
примере
повреде
људског достојанства и обучава се да анализира узроке тих
појава. Кључ је у томе да група,
у отвореној размени мишљења
и идеја, нуди алтернативе и
креативне одговоре на повреде достојанства. Ова активност
поставља темељ за претварање
колектива у „заједницу која учи”.
Наглашавамо да на питање повреде достојанства не постоје готови одговори и решења за сваку
ситуацију. Свака појединачна
повреда достојанства захтева
одговор у складу са специфичним
околностима и личним стилом
члана особља.
Често смо сведоци да током
учешћа у радионицама особље
почиње да схвата да је опхођење
с поштовањем непрестана обавеза која се потврђује свакодневно.
На пример, члан особља непрестано прекида другог усред реченице. Учесници радионице често
ће прокоментарисати да таквим
упадицама нема места у опхођењу
с поштовањем. Људи почињу да
усвајају „језик достојанства”.
Поред
испитивања
недостатка достојанства, ми такође
охрабрујемо особље да тражи
могућности за понашање које
унапређује достојанство. На
пример, примењујемо вежбу у
којој су дозвољени само комплименти између чланова особља. На
тај начин људи увиђају недостатак
вербалне подршке, што је карактеристично за већину организација,
али
и
радост
слободног
изражавања поштовања и наклоности која постоји, а ретко се
испољава.
Како особље почиње да прихвата достојанствено опхођење као
нову норму, тако се сусреће са
разноврсним дилемама. Чак ни
наставник с највише поштовања
у опхођењу не може потпуно да
избегне повреду достојанства
ученика. Рецимо, ако наставница
мора да доврши излагање градива
до краја часа и ако већина ученика

разуме градиво, она ће настојати
да пожури да уради што је планирала. Ако се ученик који спорије
учи побуни јер не разуме, наставница може и поред тога да настави
довршавање циља часа. Ученик то
може да доживи као игнорисање
или чак непоштовање од стране
наставнице. У току рада, већина
наставника неизбежно се нађе у
оваквој ситуацији.
Шта може да се предузме? Ако
наставница жели да се према
сваком ученику односи с пуним
поштовањем, она неће игнорисати њихове примедбе. Можда
ће примити ученика после часа,
показати да разуме његову
ситуацију, предложити начине на
које би ученик могао да савлада
градиво, охрабрити га да потражи помоћ од других ученика...
Нисмо увек у могућности да спречимо да неког повреде наши избори, али можемо пажљиво да одговоримо на резултате тих избора.
ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ
код ученика
Негде средином прве године
програма, припремамо особље
да поруку о значају достојанства
у опхођењу пренесу у учионицу. Углавном радимо вежбе са
члановима особља, које онда они
модификују у складу са старосним добом ученика и примењују
их у контакту са децом. Уз то,
особље покреће бројне акције
чија је сврха
да се осмисле
додатне активности и примене у опхођењу
са
ученицима. То постаје
лепа прилика за
тимско учење и
буди ентузијазам
и креативност.
И н и ц и р а мо
рад са ученицима током свечаног
школског
„дана
људског
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достојанства” како бисмо истакли значај покретања нове сфере
активности у школи. А онда
започиње рад у разредима. Часови на којима се бележи присуство и активност ученика, у оквиру којих се они информишу о
различитим садржајима, често
су прилика за представљање
концепта људског достојанства.
Осим тога, наставницима се
препоручује и да у оквиру градива
које предају из одређених предмета потраже садржај који је у вези
са достојанством. Књижевност,
историја, свет око нас, ликовно – сви ови предмети нуде
могућности за бављење питањем
достојанства. Могућности за
ово постоје и на часовима математике. На пример, разред се
може подстаћи на дискусију о
томе како да се пружи подршка
онима који спорије уче, a истовремено поштујe право оних који
уче брзо да иду својим темпом.
Реч је о томе да су ту, куд год да
се осврнемо, поруке о људском
достојанству.
Многе
школе
украшавају своје ходнике ликовним радовима ученика на тему
„људско достојанство”. Друге
школе постављају „таблу за графите” у циљу унапређења активности усмерених на достојанство, и
стварају „Хајд парк” атмосферу.
СТВАРАЊЕ ВИЗИЈЕ
О ЉУДСКОМ ДОСТОЈАНСТВУ
Кад ученици једном уђу у

Демократско управљање школом

истраживање људског достојанства, управна комисија започиње са формирањем „визије о
људском достојанству” за своју
школу. Ако школа већ има формулисану сличну визију, ове две се
интегришу у једну. Представници ученика и родитеља могу
да буду укључени у дискусије,
а нацрт визије се представља
читавој школској заједници како
би дала коментаре и предлоге за
побољшања. Визија се објављује на
свечаној церемонији и поставља
на видно место у ходнику. Сам
процес стварања и усвајања
визије је важнији од саме изјаве
која настаје као исход. Лидери су
задужени да иницирају активности усмерене ка интеграцији
визије у свакодневни живот
школе. Они се брину да не дође до
разочаравајуће ситуације у којој
би дивно срочена и племенита визија остала да виси на зиду
школе не унапређујући, заправо,
достојанствено опхођење.
СТВАРАЊЕ НОВЕ ШКОЛСКЕ
СТРУКТУРЕ
Следећи афирмацију визије о
људском достојанству, након прве
године програма, започињемо
рад на идентификацији нове
организационе структуре за
трајну
интеграцију
људског
достојанства
у
свакодневни
живот школе. Уколико се не створи таква структура, постоји опасност да практичне користи рада

на достојанству
избледе из свести
заједнице.
Још
једном,
управна комисија
може да позове
представнике
ученика и родитеља
да учествују у
овом процесу. Не
постоје „исправне” организационе
структуре.
О избору структуре
одлучује
за интересована страна на
основу процене кључних питања
за достојанство у оквиру своје
школе. Ево неких примера структура које су усвојене: курс за обуку
одабраних ученика и наставника да служе као медијатори
у разрешењу сукоба; оснивање
тима ученика „дежурних за време
великог одмора”, који би патролирао по ходницима и игралиштима
и интервенисао у ситуацијама у
којима се јавља недостојанствено
понашање; формирање скупштине достојанства на школском нивоу која би редовно заседала с циљем да омогући свим
ученицима и наставницима да
покрену питање које би се тицало
достојанства у школи. Неке школе
се баве преговарањем на релацији
ученик–наставник како би направиле кодекс понашањa ученика
и споразумне последице (уместо
„казни”) за непоштовање тог
кодекса. Која год да је изабрана
структура, њен почетак обележава почетак друге године програма, у присуству целе школске
заједнице.
Кад почне примена програма, нова структура се испитује.
Након прикупљања повратних
информација, уколико је неопходно, уносе се побољшања.
ТЕКУЋЕ АКТИВНОСТИ
Како одмиче друга година,
управна комисија одређује у ком
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смеру ће ићи програм. У фокусу је имплементација нове структуре. Уз то, поједини разреди
могу да изаберу и спроведу нове
активности у вези с унапређењем
достојанства. На пример, може
се направити „кутија с комплиментима”, ученици могу да
дају комплименте једни другима написмено кад год пожеле. У једној школи, наставници
би издвојили ученике који су у
току седмице учинили нешто на
унапређењу достојанства, и сваког
петка одржавали церемонију под
називом „Сјајан/на си”. На тој
малој свечаности, сви честитају
овим ученицима и додељује
им се специјалан сертификат
у присуству осталих ученика.
Свако одељење се охрабрује да
препознаје питања достојанства,
као што су чистоћа у учионици,
обзир према особљу које чисти,
писани кодекс за достојанствену
дискусију у учионици. Током
читавог програма, консултант
је на располагању директору
школе и другим кључним особама за индивидуалне разговоре и
саветовање.
РОДИТЕЉИ
Управна комисија бира време
и начин укључивања родитеља
у пројекат. У неким школама,
консултант води радионице о
подизању свести за представнике
родитеља и обучава их за вођење
сличних радионица за све остале родитеље ученика те школе.
Међутим, уверили смо се да су
родитељи који се добровољно
пријаве да учествују у активностима везаним за достојанство
у школи управо они родитељи
којима су радионице најмање
потребне. И даље се трудимо да
осмислимо како да привучемо
родитеље који се држе по страни да бисмо их укључили у целокупан школски процес. Посебна
пажња унутар ове групе родитеља
се посвећује
новопристиглим
имигрантима и особама које су из
неких других разлога искључени
из система образовања.

Демократско управљање школом

УНУТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
Када се идеја о људском
достојанству једном укорени,
неке школе бирају да прошире
иницијативу
у
својим
заједницама. Утврдили смо да
пружање могућности ученицима да служе као „емисари
људског
достојанства”
продубљује њихову посвећеност
програму. Активности у оквиру заједнице обухватају посете
старачким домовима или болницама, или обнављање запуштених игралишта у којем учествују
и ученици и родитељи. Неколико школа је припремило прваке
за посете предшколским установама у околини, где су спроводили програме за ублажавање
страха од поласка у основну
школу наредне године код млађе
деце. Могућности су бескрајне,
али свака даје веродостојност
образовном геслу: Ако желите
да ученик/ца усвоји неку вредност, дајте му/јој могућност да
је предаје или поступа у складу
с њом.
ОДЛАЗАК КОНСУЛТАНТА
Задатак консултанта, у складу са предвиђеним одредбама пројекта, јесте и да „напусти
посао”. На пролеће друге године програма, консултант/киња
припрема особље и лидере за свој
одлазак. Поново се деле упитници и ради завршна процена „коефицијента достојанства”
школе.
Водимо
отворен
разговор са особљем: Где нам још
требају побољшања? Које ће
се
карактеристике
људског
достојанства очувати? На који
начин ће се унапређење људског
достојанства одржати
после
завршетка рада консултанта?
Које функције које је обављао
консултант сад мора да преузме особље? Ови разговори су од
суштинске важности за наставак интеграције програма.

НЕКА ДОДАТНА
РАЗМАТРАЊА

ОСНАЖИВАЊЕ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА

НАСИЉЕ И БУЛИНГ

Једна од уобичајених карактеристика школа у којима се
унапређује достојанство јесте
тенденција ка већем оснаживању
особља и ученика, као и очекивање
убрзане демократизације. Истовремено, неки едукатори се
плаше да повећана пријемчивост,
емпатија и обзир према појединцу
могу да замагле границе. У пракси,
нисмо наишли ни на један овакав
пример. У сваком случају, лидери
који нису наклоњени оснаживању
особља и ученика не треба ни да
започињу с овим програмом.

Противимо се опхођењу
према насиљу у школи као према
изолованој појави. Насиље је
најекстремнији израз контину ума понижавајућих иск устава у школи. У једној од
школа,
наше
испитивање
слу чаја убадања ножем довело нас је до сазнања да је
насилника, који је започео
инцидент, раније, у ток у тог
дана јавно понижавао један
наставник. Утврдили смо да
у школама у којима се људско
достојанство
систематски
промовише
опада
степен
насиља
међу
у ченицима.
Суочавање са насиљем захтева да школски лидери истакну
повезаност између насиља и
достојанства. Партиципација
школских лидера је исто
тако од суштинске важности. У једној другој школи,
на пример, савет у ченика је
јавно реаговао на озбиљан
вандалски чин у ченика.
КО СТЕ ВИ И ШТА ПОСТАЈЕТЕ
У самој сржи нашег приступа налази се поштовање људи
онаквих какви јесу. Међутим,
људи такође нешто постају, те
смо понекад у могућности да
са члановима особља разговарамо о помагању људима да
постану оно што могу да буду.
Подржавати људе онакве какви
јесу и онакве какви би желели да буду јесте врло деликатно. Налажење равнотеже
између ова два става захтева отворену расправу будући
да једино што можемо јесте
да учтиво замолимо људе да
„расту” према циљевима којима
и сами свесно теже. Оквир
достојанства поспешује организациону климу у којој могу
да се истражују ова деликатна
питања.

9 www.humiliationstudies.org/
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ЗАКЉУЧАК
Наши консултанти извештавају
да су дубоко испуњени радећи
овај посао – ове програме нико не
спроводи, а да није њима и лично
дирнут. Програм о достојанству
нам је омогућио да се повежемо са другима који су, узнемирени тенденцијом пораста насиља
и недостојанства у нашем друштву, спремни да предузму акцију
и храбро се упусте у подстицање
појединаца и организација за
нове могућности достојанствене
и трајне промене.
Програм о људском достојанству се развијао у последњих
дванаест година његове примене. Имамо и даље још много
да научимо о томе како да на
најбољи
начин
интегришемо људско достојанство у праксу организација. Настојимо да
унапредимо размену знања и
узајамно учење, у оквиру и изван
граница Израела, путем контакта са партнерима попут људи из
Мреже за људско достојанство и
понижење.9
И поред тога што свака друштвена средина има јединствене карактеристике и изазове, универзална порука о људском достојанству
омогућује да се овај модел прилагоди било којој средини.

Demokratsko upravljanje školom

Justina Erčulj

IZAZOVI DEMOKRATSKOM
RUKOVOĐENJU ŠKOLAMA U SLOVENIJI
„U ovom pregledu bavićemo se
rukovođenjem školama koje poznajemo relativno dobro budući da smo već 15 godina aktivni u
Školi za direktore. Predstavićemo
postupak izbora pretpostavljenih
i osposobljavanje za rukovođenje
školama, koje sadržajima i načinom rada podstiče direktore na
participativno rukovođenje, a završićemo ga izazovima rukovođenja koje donose lokalne i globalne
promene”, navodi autorka teksta
Justina Erčulj iz slovenačke Škole
za direktore
Uvod
Od 1991. godine, kad je Slovenija postala samostalna država, slovenački školski sistem je doživeo
brojne reforme. Sistem se zasniva na načelima koja su određena u
Beloj knjizi o vaspitanju i obrazovanju u Republici Sloveniji (Krek,
ur, 1995). Definiše ga Zakon o organizaciji i finansiranju vaspitanja i obrazovanja (ZOFVO), koji
je od 1996. godine, kad je usvojen,
doživeo brojne dopune i izmene. Poslednje veće dopune usvojene su 2007. Tada je ponovo izmenjen sastav školskog saveta i način
imenovanja direktora (Sl. list RS
16/2007).

Načela i načini rukovođenja zasnivaju se na konceptima saradnje,
koji stvaraju uslove za demokratsko delovanje škola, a istovremeno
direktorima postavljaju brojne izazove.
Školski sistem
Sloveniji

u

Republici

Načela vaspitanja i obrazovanja
u Republici Sloveniji zasnivaju se na
poštovanju ljudskih prava i shvatanju pravne države (Krek, ur. 2005,
15). To su:

Kao u svim državama EU, školski
sistem je i u Sloveniji doživeo brojne
manje promene i opsežne reforme.
Među njima najveći odjek su imale:
ponovno uvođenje opštih gimnazija, prelazak s osmogodišnjeg na devetogodišnje osnovno obrazovanje,
obnavljanje profesionalnog i stručnog obrazovanja, koje se još odvija, uvođenje viših i visokih stručnih
škola i bolonjska obnova programa
visokoškolskog obrazovanja.

- jedinstvo nauke i pluralizam
kultura i vrednosti;
- jednake mogućnosti i nediskriminacija, kao i mogućnost izbora i podsticanje izvrsnosti;
- autonomija škola i nadzor kvaliteta rada škola;
- deideologizacija škola i vaspitanje za učešće u demokratskim
procesima.

Prema podacima mreže evropskih obrazovnih sistema Eurydice
(2009), u Sloveniji trenutno ima 343
obdaništa, od kojih je 116 samostalno, a ostala rade u okviru osnovnih
škola. Takođe, ima 447 osnovnih
škola i 181 srednja, 30 škola je namenjeno deci s poteškoćama u razvoju, odnosno deci nižeg obrazovnog standarda. Na svim nivoima
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obrazovanja ima samo 27 privatnih
ustanova.
Generalno, školski sistem u Sloveniji je relativno centralizovan,
na šta upozorava izveštaj OECD-a
(2008). Sistem finansiranja je uređen na državnom nivou, a finansiranje u osnovnim školama i obdaništima je delimično ili u celini
preneto na lokalni nivo.
Osim toga, u osnovnim školama
i u obdaništima postoji nacionalni
kurikulum, a srednje škole su reformom dobile više autonomije na
nivou izvršnih kurikuluma. Istraživanja (Požarnik i dr. 2003) i dugogodišnja iskustva u radu sa školama, naročito sa direktorima, govore
da škole ipak osećaju prilično snažan pritisak na svoju autonomiju –
i zbog nacionalnih ispita znanja u
osnovnim školama, a još više zbog
mature u srednjim školama.
Uloge i zadaci direktora
U skladu sa zakonodavstvom
(ZOFVO, član 49), direktor je u
slovenačkom obrazovnom prostoru pedagoški vođa i upravni organ
ustanove, što predstavlja svojevr-
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stan izazov, a donosi i dosta rada i
odgovornosti. Naime, u Zakonu su
uloge i zadaci opisani u čak 23 alineje, a one bi se mogle podeliti u pet
opsežnih područja:
- planiranje, u šta se, na primer,
svrstava priprema razvoja obdaništa, odnosno škole;
- rukovođenje zaposlenima, gde
se ističe praćenje i nadgledanje nastave i staranje o razvoju
i usavršavanju zaposlenih;
- rad s učenicima, na primer, podsticanje i praćenje rada zajednice učenika;
- saradnja sa lokalnom i sa širom
zajednicom, na primer, sa roditeljima i sa školskom zdravstvenom službom;
- upravljanje školom, u šta se
ubraja organizacija rada škole,
organizacija mentorstva, zastupanje institucije, odgovornost
za zakonitost rada, zasnivanje
radnih odnosa i odlučivanje o
sistematizaciji radnih mesta.
Poslednja alineja je preciznije definisana, pre svega zato što direktori osećaju veliki pritisak administrativnih, odnosno upravnih
zadataka budući da, prema rečima
državne sekretarke Ministarstva za
školstvo i sport, rad škola i obdaništa uređuje više od 2 000 zakona i
propisa.
Razapetost između upravljanja
školom i pedagoškog rada ispoljava se na više nivoa iako je celovitost
uloge u sadašnjem obrazovnom sistemu verovatno bolje rešenje od
preraspodele nadležnosti.
Imenovanje direktora
Imenovanje direktora je kako
strukovno tako i političko pitanje.
Dok se uslovi za direktora nisu suštinski menjali, u samom postupku
izvršene su prilične promene, pre
svega uticaj pojedinih subjekata u
njemu.

Za direktora državne škole, odnosno državnog obdaništa imenuje se lice koje ispunjava uslove za
vaspitača, odnosno nastavnika ili
savetnika. Direktor škole mora pri
tom imati najmanje visokoškolsko
obrazovanje, pet godina radnog
iskustva u vaspitanju i obrazovanju u zvanju savetnika ili savetodavca, odnosno najmanje pet godina u zvanju mentora1. Mora imati
položen direktorski ispit, koji može polagati najkasnije godinu dana
od početka mandata, inače mandat
prestaje. Mandat direktora traje pet
godina.

njivanja svojih zaposlenih budući
da i predstavnici zaposlenih u školi
ocenjuju uspešnost rada direktora2
svake godine, a na pet godina odlučuju o njegovom imenovanju.

Postupak imenovanja direktora
je relativno složen. Postavlja ga savet obdaništa, odnosno škole, koji je sastavljen od pet predstavnika
zaposlenih u školi i po tri predstavnika roditelja i osnivača. Pre toga, o
kandidatu svoje mišljenje mora dati nastavničko veće, odnosno veće
vaspitača, lokalna zajednica i savet
roditelja. Ni jedno od ovih mišljenja nije obavezujuće, tako da, teoretski, savet većinom glasova može izabrati kandidata koji je u svim
mišljenjima negativno ocenjen mada se u praksi to obično ne događa.
Kad savet odabere direktora među
prijavljenim kandidatima, predlog
za imenovanje prosleđuje ministru
koji takođe dostavlja svoje mišljenje. Ako on ne dostavi svoje mišljenje u roku od 30 dana, savet odlučuje o imenovanju direktora bez tog
mišljenja.

Profesionalni razvoj direktora
za
demokratsko,
odnosno
participativno rukovođenje

Način imenovanja ima svoje prednosti, ali i nedostatke. Od
prednosti bismo mogli izdvojiti priličan broj uključenih subjekata iako
oni u procesu nemaju odlučujuću
ulogu. Na taj način proces je zaštićen od prevelikog uticaja politike. S druge strane, uticaj kolektiva,
odnosno stručnih radnika ponekad
onemogućuje nepristrasno delovanje direktora, naročito ako se radi
o donošenju nepopularnih odluka.
Neki direktori ističu i problem oce-

Inače, jasno je da država traži
najbolja rešenja. I postupci imenovanja u evropskim državama su vrlo različiti, što govori o tome da još
nije nađen onaj najbolji. Naravno
da se prilikom imenovanja direktora radi o uticaju obrazovne politike
koja izmenama i dopunama zakona
može znatno povećavati ili smanjivati svoj uticaj.

Brojna istraživanja pokazuju da
je direktor najvažniji činilac uspešne škole, a istovremeno nezamenjiv prilikom uspešnog postizanja
zadatih ciljeva. Zato u većini država postoji svest o potrebi pažljivog razvijanja programa za njihov
profesionalni razvoj, što je pokazala i nedavna studija OECD-a (Pont,
Nusche i Moorman, 2008).
U Sloveniji je u toku petnaest godina razvijen prilično konzistentan
sistem profesionalnog razvoja direktora. Budući da se demokratsko,
odnosno participativno rukovođenje zasniva na donošenju odluka u
grupi saradnika (Leithwood, Jantzi
in Steinbach, 1999), osposobljavaju se i drugi stručni radnici da bi se
lakše uključili u procese saradnje i
preuzimanja zajedničke odgovornosti za dostignuća učenika.
Glavna aktivnost Škole za direktore ostaje osposobljavanje za polaganje direktorskog ispita koji predstavlja uslov za obavljanje funkcije.
Program se sastoji od sedam modula:
1. Uvod
u
rukovođenje
obrazovanju

u

1
Radi se o unapređivanju profesionalnih radnika u vaspitanju i obrazovanju u zvanja. Više o sistemu napredovanja u Pravilniku o
unapređivanju stručnih radnika u vaspitanju i obrazovanju u zvanja na: http://predpisi.sviz.si/vzgoja%20in%20izobrazevanje/splosno/5.html
2
Svake godine savet škole, u skladu sa Pravilnikom za utvrđivanje radne uspešnosti direktora javnih ustanova, ocenjuje uspešnost rada
direktora, što u finansijskom smislu znači udeo uspeha u godišnjem iznosu od najviše dve mesečne plate.
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2.Teorija organizacije i rukovođenje
3. Planiranje i odlučivanje
4. Ljudi u organizaciji
5. Direktor kao pedagoški vođa
6. Zakonodavstvo o vaspitanju
i obrazovanju
7. Izborni predmet – izborni
sadržaji
Obuka traje godinu dana, što
uključuje 144 kontaktna časa i samostalan rad učesnika. (Više na:
www.solazaravnatelje.si.)
Direktori koji prvi put stupaju
na ovu funkciju mogu se uključiti u
program mentorstva za novoimenovane direktore. U toku jedne godine,
osim stalnih kontakata s mentorom,
imaju i pet dana obuke u oblasti
onih sadržaja koje su novi direktori
označili kao značajne za svoj rad, a
za njih se ne osećaju dovoljno osposobljeni. Iskusni direktori se mogu
uključivati i u programe koji se odvijaju u malim grupama i zahtevaju
intenzivan i, prema navodima učesnika, izuzetno koristan rad. To su
Učenje rukovođenja, Akcijsko istraživanje za direktore i Razvoj direktorskog rada.
Jedan od najvažnijih programa
je „Mreže škola koje uče”, a zasniva
se na konceptu neprestanog usavršavanja.
Osim usavršavanja na izabranom
području, podjednako je važno sistematsko podsticanje saradnje, kako
između stručnih saradnika pojedinih škola, tako i između škola. Ključnu ulogu preuzimaju razvojni timovi koje osposobljavaju stručnjaci za
datu materiju i proces. Njihova uloga u školi je da budu pokretači procesa saradnje i da usmeravaju rad ka
dostizanju ciljeva na izabranom području. Evaluacije su pokazale da se
programom dostižu postavljeni ciljevi. Zapravo, škole prepoznaju sledeće značajne prednosti u saradnji u
ovom programu (Erčulj, 2006):
- više razmene iskustava između
saradnika;
- bolja komunikacija i samim tim

-

bolja klima;
zajedničko rešavanje problema;
više saradnje;
raspoloženje i rad u timu;
lični i profesionalni napredak.

Škole koje se više puta uključe
u program „Mreže škola koje uče”
izveštavaju i o oblikovanju prave
kulture saradnje koja omogućuje zajedničko delovanje i na drugim područjima rada.
Dakle, naši programi se zasnivaju na savremenim konceptima rukovođenja, koji naglašavaju odgovornost, saradnju, trajnost i etičnost.
Izazovi za budućnost
Izazova za rukovođenje školom
uvek ima dosta jer su globalne i lokalne promene, koje utiču na njega, često nepredvidive i iznenadne.
Usmerićemo se na dva izazova koja se trenutno čine ključnim i koja,
prema našem mišljenju, mogu najviše doprineti uspešnosti škole.
Prvi i za nas najvažniji jeste rukovođenje usmereno ka učenju. Radi se o konceptu koji naglašava direktorovu ulogu pokretača učenja
na svim nivoima. Naročito naglašavamo ulogu direktora prilikom
planiranja, podsticanja i ostvarivanja usavršavanja nastavnika, jer
istraživanja (Southwort, 2005) govore da upravo podsticanjem profesionalizma kod nastavnika pretpostavljeni vrše najjači uticaj na
učenje učenika. Tim konceptom
povezujemo sve programe, a najviše ga naglašavamo prilikom pripreme za direktorski ispit, te u programima Učenje rukovođenja i Razvoj
direktorskog rada.
Veliki izazov, kako direktorima,
tako i školama, predstavlja i sistem
određivanja i obezbeđivanja kvaliteta u vaspitanju i obrazovanju. Kao
vodeća ustanova u ovom opsežnom
projektu, neprestano se staramo da
se sistem ne pretvori u ocenjivanje
škola i lestvice, nego da doprinosimo i podsticanju samoprocenjivanja u školama koje, pre svega, vodi
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u profesionalne rasprave i istinska,
trajna unapređenja.
Takođe, na kraju postajemo svesni brojnih izazova za našu organizaciju. Sigurno nas čeka još mnogo rada na području istraživanja, a
još više bismo želeli da učvrstimo
trajnu saradnju sa mnogim državama, naročito s onima koje imaju sličnu istoriju i kulturu. Svesni
smo da osposobljavanjem direktora
možemo preneti mnoga iskustva, a
istovremeno znamo koliko je važno
da učimo jedni od drugih i jedni sa
drugima.
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ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ И
УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ
Момир Драгићевић, из СМШ
„Иван Горан Ковачић” у Херцег
Новом, промишља домашаје
паралелне
демократизације
црногорског друштва и образовног система, кроз призму
дневне праксе директора школе,
али и стручно бављење вредностима, концептом и програмом
предмета Грађанско васпитање
Демократија постаје стварност
и у некадашњим традиционално
ауторитарним системима и културама каква је била и наша. Заснована је на „мишљењу и дјелању”,
на слободно израженој вољи
већине, на гарантовању основних
људских и дјечјих права, уз јавно
управљање, поштовање законом
и духом професије утврђених
процедура,
уз развијање и
његовање грађанске демократске културе. Некадашњи систем
образовања – традиционална
школа, са управом и наставницима као врховним божанствима,
а учеником као пасивним учесником процеса, оним који мора
да слуша, ради што му је задато
и репродукује ријечи „врховних
ауторитета” – урушио се на основу општих и конкретних друштвених промјена.
Ученик као субјект образовног
процеса
Образовање, као један од
најзначајнијих друштвених сектора задужен да нове генерације
младих кроз школовање и ваншколско стицање знања интегрише у свијет одраслих, на
почетку новог миленијума се
нашло пред крупним изазовима. Цјеложивотно образовање,
мултик ултурализам,
европске интеграције, укључивање
маргиналних група у редовно
образовање, компјутерска писменост и сл. постају слогани који

прате промјене у образовном
систему и школи. Образовање
прате системске и структурне
промјене у наставном процесу.
Усвајају се нови наставни планови, отворени курикулуми, уводи
изборност наставе, мијења се
организациона структура школе,
спроводе се разноврсне активности у настави и ван ње којима
је циљ усвајање примјењивих
знања, развијање вјештина и
компетенција
потребних
за
активну улогу у демократском
друштву. Пажња се усмјерава
на професионални развој, уводе
се индикатори „за објективно
евалуирање укупног квалитета
образовања”, итд. Промјене које
се дешавају у образовном систему
усмјерене су на стварање активне улоге свих група заинтересованих за њихову успјешност: ученика, школе, родитеља, социјалних
партнера, локалне заједнице и
Министарства просвјете и науке.
Све промјене су усмјерене ка
ученику, он постаје субјект образовног процеса.
Демократски стил руковођења:
тимски рад
У промовисању ових циљева
мијења се и улога директора и управе образовних установа. Умјесто управљача и „школског диктатора”, директор постаје
педагошки руководилац школе, а
школом управља Школски одбор
чија структура зависи од образовног нивоа и специфичности
школе. У оквиру Школског одбора заступљене су све циљне групе:
наставници, родитељи, социјални
партнери, Завод за школство,
Центар за стручно образовање и
Министарство просвјете и науке.
Тако управљање не представља
„вољу директора или Министарства”, већ заступа стварне потребе заинтересованих
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субјеката за успјешност и ефикасно управљање школом. Акционим планом стручног образовања
и промјеном закона о образовању
у саставу Школског одбора своје
мјесто ће наћи и представници локалне заједнице. Локална
самоуправа преузеће дио обавеза
према школама кроз управљање,
планирање отвореног дијела
наставних програма, дефинисање
уписне политике и кроз обавезу
техничког одржавања постојеће
школске
инфраструктуре
и
финансирање образовних програма за које је исказала потребу.
Демократизација образовања
не дешава се сама од себе, она
мора обухватити све учеснике
који су његови корисници и креатори. Интензивна и отворена
комуникација између њих, заснована на учешћу кроз различите
моделе укључивања, основни је
пут демократизације образовања
и школе као носиоца тог процеса.
У демократизацији школе
мијења се и стил рада директора. Кроз многобројне интеракције
он испољава стручне, педагошке, моралне и општељудске
особине које одражавају његов
начин комуникације у колективу и средини. Директор је вођа
тима, а тимски рад представља
демократски стил руковођења.
Он мора испољавати смисао за
организацију рада у којој долази до изражаја способност и
интересовање
појединаца
и
колектива, уз подстицање ства-
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тор треба да мотивише и подстиче сараднике, да афирмише и
подржава тимски рад, да успостави успјешну комуникацију
у школи и са окружењем, да се
понаша предузетнички, да буде
менаџер (лидер), да обезбиједи
квалитет васпитно-образовног
процеса, вреднује рад запослених, итд. Директор је тај који
треба да унапређује материјалне
и људске ресурсе и да доприноси
развоју идентитета школе.
ралаштва, јавног приказивања
резултата рада и уз стварање
слободне демократске атмосфере у којој је све то једино могуће
остварити. Уз помоћ наставницима, уз осјетљивост за
њихове личне потребе, опажање
социјалне климе у школи,
социјално-етичке норме, директор мора исказивати и смисао за
културну комуникацију, слух за
реаговање локалне заједнице, за
демократско одлучивање кроз
сарадњу у доношењу одлука, за
подстицање стручних и управних органа да слободно одлучују.
Посебно комплексна подручја
на која мора обратити пажњу су
приступ информацијама; редовно
информисање запослених, ученика, родитеља и других субјеката,
развијање културе разговора,
толеранције, поштовања различитости, подстицања здраве
критике и сл.
Тимски рад постаје императив савремене школе. Учешће
свих
појединаца
у
систему управљања је нужнo да би
циљеви, предвиђени законом,
развојним планом, годишњим и
акционим планом, могли бити
остварени Мишљења, ставови,
иницијативе ученика, родитеља,
локалне заједнице и наставника уграђују се у основне планове
школе кроз њене стручне и управне органе. Више не постоје готови
планови као израз воље директора или, у најбољем случају,
и његових сарадника. Група за
квалитет и праћење унапређења

васпитно-образовног
процеса, Група за естетско-еколошко
уређење простора, Група за
професионални развој наставника на нивоу школе (ПРНШ),
Група за планирање изборних
садржаја и слободних активности, Педагошки актив и стручни активи су дио тимова који
ефикасно подржавају индивидуалне вриједности, дијалог, и у том
тренутку дају најбоље приједлоге.
Улога директора у свему томе
је да обезбиједи логистику за
тимски рад и да приједлоге тимова претвори у одлуку.
„Какав директор – таква и
школа”
Рад директора школе најбоље
се потврђује и провјерава у пракси. Успјешан је онај директор који
познаје природу и обим послова свих запослених и ученика.
„Какав директор –таква и школа”
је истина која је и емпиријски
доказана. Школа мора да буде у
сталним развојним промјенама.
Промјене су услов да школа не
застане и не заостане за друштвеним, научним и технолошким процесима. Руковођење као
скуп различитих активности
подразумијева обезбјеђење услова
да се школа и њени материјални и
људски ресурси организују и раде
на оптималан начин.
Све наведене промјене довеле
су до потребе и промјене начина
управљања и руковођења школом.
Директор као добар организа-
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У условима реформе, директор мора посебно бити на високом нивоу у свим областима
рада: организаторским, програмским, руководним, педагошкоинструктивним,
евалуаторским и истраживачким. За све
то неопходно је имати повратну информацију кроз директну евалуацију и кроз праћење
успјешности школе индиректним
показатељима: мјесто школе у
окружењу, у систему образовања,
постигнућа ученика на факултетима, али и кроз повратну
информацију од свих група заинтересованих за процес доброг
управљања школом.
Квалитет рада школе је у
непосредној
зависности
од
ефикасности
и
квалитета
управљања системом васпитања и
образовања. Предмет вредновања
успјешности може бити све оно
што има утицај на остваривање
програмских и планских циљева
и задатака школе.
Школа – огледало заједнице
Ученичка
партиципација
остварује се кроз дјеловање
Заједнице ученика као формалног
облика
организовања
и кроз Омладински парламент преко којег се популарише идеја активизма ученика кроз
самоорганизовање.
Сарадња родитеља и
је битан сегмент у
демократизацији. Могући
ви сарадње родитеља и

школе
њеној
видошколе
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ЗА РАЗВОЈ
ГРАЂАНСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА

Састанак координатора за
образовање за демократију и
људска права, у организацији
Савета Европе, одржан је од 14. до
18. априла 2010. у Стразбуру.

уочени у пракси остварују се
кроз: учешће родитеља у усвајању
Плана рада школе, анализу наставних и ваннаставних
активности, планирање изборних садржаја и слободних активности, покретање иницијатива
и конкретну помоћ родитеља
(њихово ангажовање у опремању
и уређењу школе, донаторство,
волонтерски рад), итд. Ставови
родитеља на Савјету родитеља,
родитељским састанцима, индивидуалном комуникацијом и
учешћем представника родитеља
у Школском одбору су веома
важни за коначну успјешност
управљања школом. Школа је уз
Дане отворених врата (Open Days)
и учешће родитеља у културним
манифестацијама отворена за
потпуну сарадњу са родитељима.

услова, развојем етоса и стилом
управљања школом.

Кроз сарадњу са локалном
заједницом, односно локалном
самоуправом, другим школама,
сектором НВО и међународним
субјектима развија се слика о
школи као „огледалу заједнице”.
Уз школски етос, та слика одређује
углед школе и њено мјесто у
локалној и широј заједници.
Одговорност је на свима, а
посебно на управи школе која
такву слику мора створити кроз
успјешну организацију, развијену
демократску атмосферу, рад
оцијењен интерном и екстерном
евалуацијом квалитета, резултатима
образовно-васпитног
рада, обезбјеђењем оптималних материјалних и техничких

Руковођење на демократским
основама подразумијева присуство слободе у погледу избора путева и начина остварења
циљева и задатака. Имати и
користити моћ подразумијева у
демократском систему одговорно руковођење. Моћ директора
школе, преведено у овом случају
на појам углед, повећава се тиме
што кроз тимски рад окупља око
себе способне људе.

Одлуке доносити демократски,
а спроводити аутократски
Демократско
руковођење
као стил руковођења произлази из реформских и нормативних
циљева, с једне, односно духа и
природе образовног система као
конгломерата интереса различитих субјеката, с друге стране.
Демократско управљање постоји
онда кад је интерес већине чланова колектива – ученика, наставника и родитеља – заштићен.
Посебно је значајно да тај интерес није наметнут, већ да заиста постоји, односно оно што сви
стварно осјећају као интерес који
води успјеху школе.

Ипак,
промјене
изазване
демократизацијом
образовања
довеле су за сада до тога да се
„одлуке доносе и треба их доносити демократски, а спроводити
аутократски”.
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У раду конференције учествовало је 49 делегација држава потписница Европске конвенције о култури, представници међународних
институција, цивилног друштва и фондације активне у области образовања за демократско
грађанство и људска права.
Србију
су
представљали
Снежана Вучковић из Министарства просвете и Миљенко Дерета,
извршни директор Грађанских
иницијатива.
Конференција је окупила 200
учесника који су анализирали и
разменили постигнуте резултате
и планирали будућу сарадњу.
Позитивно је оцењен извештај о
Програму Савета Европе о реализованим активностима „Учење
и живот: демократија за све” за
2006-2009. Он пружа преглед главних постигнутих резултата и даје
препоруке за будуће активности.
Развој грађанских компетенција, укључујући персоналне,
интерперсоналне и међукултурне,
препознат је као један од континуираних циљева. Оне обухватају
све облике понашања који
оспособљавају
поједница
да
делотворно и конструктивно
учествује у друштвеном и професиналном животу, а темеље се на
познавању друштвених и политичких концепата и структура
и на посвећености активном и
демократском учешћу грађана.
Усаглашавањe инструмената
у пракси кроз партнерство и
умрежавање био је још један
од циљева скупа. Закључак
Конференције представља ће
смернице за рад у наредних пет
година и биће објављен на сајту
Савета Европе.

Demokratsko upravljanje školom

Marko Stojanović

UČENIČKI PARLAMENTI – GLAS MLADIH ZA
DEMOKRATIČNIJE UPRAVLJANJE ŠKOLAMA U SRBIJI
Parlament –
građanstva

škola

aktivnog

Učenički parlamenti, jedan od
mehanizama demokratizacije škole koji obezbeđuje prostor mladima
da artikulišu svoje stavove i potrebe, bili su i tema Nacionalne konferencije koja je održana 19. februara
ove godine u prostorijama Narodne banke Srbije. Konferencija je rezultat jednogodišnje saradnje Građanskih inicijativa s učeničkim
parlamentima na jačanju njihovog
položaja u sistemu demokratskog
upravljanja školom. Namera organizatora je bila da na jednom mestu
okupi predstavnike različitih aktera
kako bi se položaj učeničkih parlamenata sagledao iz više uglova. Nacionalna konferencija okupila je šezdesetak učesnika iz redova učenika,
profesora, školskih psihologa, predstavnika Ministarstva prosvete i civilnog društva
„Demokratija se ne uči samo iz
knjiga. Zato je Američka ambasada podržala Konferenciju, kao i druge aktivnosti Građanskih inicijativa koje pripremaju mlade za aktivno
građanstvo”, rekla je Suzan Delja,
ataše za kulturu, otvarajući skup
pod nazivom „Uči i utiči”.

Da li učenici postoje zbog škole
ili škola postoji zbog učenika? Kakvo god da je vaše mišljenje, znajte
da se u razvijenim zemljama donošenje odluka u školi ne može zamisliti bez učešća učenika i učenica.
Svest o potrebi da se i učenici
uključe u donošenje odluka koje ih
se najdirektnije tiču, kod nas je počela da se razvija nakon demokratskih promena. Izmenama Zakona
o osnovama sistema obrazovanja
i vaspitanja 2001. godine, škole
su dobile mogućnost da formiraju učenički parlament kao predstavničko telo učenika. Formiranje parlamenta nije bila obaveza
za školu već mogućnost, a nadležnost parlamenta je bila simbolična
i svodila se na savetodavnu ulogu o
pojedinim pitanjima.
Krajem prošle godine usvojen
je novi zakon o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja sa znatno
boljim rešenjima koja regulišu položaj učeničkog parlamenta u sistemu demokratskog upravljanja
školom. Iako su pojedina zakonska
rešenja pretrpela kritiku stručne
javnosti, ne može se osporiti ogroman doprinos Zakona u učvršćivanju uloge parlamenta kao učeničkog predstavničkog tela.
Novi zakon za snažniji parlament
Najznačajnija zakonska novina jeste uvođenje obaveze školi da obrazuje učenički parlament
kao stalno telo. Ova obaveza odnosi se na srednje škole i na poslednja dva razreda osnovne. Ovakvo zakonsko rešenje ističe značaj
učeničkog parlamenta ne samo za
dalju demokratizaciju školskog sistema već i za lični razvoj učenika
i negovanje demokratske i građanske kulture kod mladih. Učenički
parlament je prostor prvog susreta mladih sa debatom, društvenim
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dijalogom i spoznajom lične odgovornosti za druge. Zahvaljujući
novom zakonu, ovakav prostor će
biti obezbeđen u svim školama u
Srbiji.
Novi zakon je vodio računa i o
svrsishodnosti parlamenta u školskom sistemu, pa mu je proširio
nadležnosti, ali i stepen odgovornosti. Sada predstavnici parlamenta u školskom odboru imaju pravo
na reč, ali i na učešće u donošenju
odluka. Predstavnici parlamenta
su prisutni i u stručnim aktivima
za razvojno planiranje i za samovrednovanje. Parlament se mora
konsultovati i prilikom izbora udžbenika. Na kraju, učenici su dobili pravo na svoje predstavnike i u
Nacionalnom prosvetnom savetu.
Sve ovo ide u prilog zaključku da u
našem prosvetnom sistemu svest o
demokratskom upravljanju sazreva i da se mladi više ne posmatraju samo kao korisnici u nastavnom
procesu već kao partneri.
Međutim, i pored činjenice da
je Zakonom obezbeđen osnov za
aktivnu ulogu učeničkog parlamenta u procesima upravljanja
školom, dobra praksa još nije sti-
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ostvariti dijalog između učenika
i nastavnika, pokazao je i uvodni panel, na kojem su, jedni pored drugih, svoje stavove izlagali učenici i nastavnici. Nastavnici
i učenici su se ponovo našli jedni
pored drugih na paralelnim radionicama, na kojima su međusobno raspravljali o različitim pitanjima i usvajali preporuke kako
dalje unaprediti položaj učeničkog parlamenta.

gla do svih škola. Da bi učenički
parlament izrastao u školsku instituciju, neophodno je napraviti
još niz koraka. Zakon je samo prvi
korak. Odgovornost je sad podjednako na nastavnicima, roditeljima
i učenicima.
Brojni su primeri otpora nastavnika i direktora uključivanju
učenika u procese donošenja odluka. Neki nastavnici smatraju da
učenici nemaju iskustva i izgrađene i zrele stavove da bi sa nastavnicima ravnopravno učestvovali u
donošenju važnih odluka za školu. Međutim, da li je to zaista tako,
ili vladaju predrasude prema mladima? Da li sumnjamo u sposobnost mladih da sami procene šta
je u njihovom najboljem interesu?
Da li sumnjamo u spremnost i sposobnost mladih da preuzimaju odgovornost za svoje odluke? Od odgovora na ova pitanja zavisi i način
na koji vidimo budućnost mladih i
njihovu buduću ulogu u društvu.

va, nastavnici i roditelji imaju prema njima. Praksa je pokazala da su
učenici snažno motivisani u onim
školama u kojima se uloga i značaj
učeničkog parlamenta uvažava, za
razliku od učenika u školama u kojima parlament postoji samo da bi
se zadovoljila forma.
Kako dalje graditi instituciju
U cilju dalje podrške izgradnji partnerskih odnosa učenika i
nastavnika u procesima upravljanja školom, Građanske inicijative
su u februaru organizovale Nacionalnu konferenciju o učeničkim parlamentima. Da je moguće

No, vratimo se u sadašnjost i na
pitanje kako obezbediti partnersko
učešće učenika u procesima upravljanja školom. Odgovornost je učenika da budu aktivni učesnici u
školskom životu, a odgovornost
nastavnika i roditelja da obezbede podsticajan ambijent i podršku.
Motivacija učenika je neposredno
vezana za odnos koji školska upra-
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I na ovoj konferenciji i na brojnim drugim skupovima posvećenim učeničkim parlamentima,
čula su se različita mišljenja o
učeničkim parlamentima, od podrške do negiranja, predstavljena su dobra i loša iskustva i upućene brojne preporuke učenicima,
roditeljima i nastavnicima na koji način graditi instituciju učeničkog parlamenta. U mnogim školama parlamenti su nove institucije,
prvi put formirane ove školske godine. U mnogim školama će se i
učenici i nastavnici prvi put naći
u ulozi ravnopravnih učesnika u
procesima donošenja odluka. Verovatno će proces izgradnje institucije učeničkog parlamenta prolaziti kroz uzlazne i silazne faze.
Najvažnije je da svaka strana preuzme svoj deo odgovornosti, što
će doprineti da vremenom i u ovoj
oblasti postanemo deo savremenog sveta.

Примери добре праксе
Искуства система образовања у Њу Џерсију

ШКОЛА ПО МЕРИ
УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА

У оквиру сарадње Грађанских иницијатива и Центра за
грађанско и правно образовање
при
Државном
универзитету Радгерс (Rudgers), у САД су
од 10. до 25. априла боравили Желимир Попов, помоћник
министра за предшколско и
основно образовање, Богданка Ђорђевић, директорка Медицинске школе у Ужицу, Славица Пајовић-Дукић, директорка
Економско-комерцијалне школе
у Краљеву, Татјана Јоцић, директорка Основне школе „Бранко Радичевић” у Бујановцу,
Биљана Радосављевић, директорка Основне школе „Мирослав Антић” у Београду, и Радмила Радић-Дудић из Грађанских
иницијатива.
Током
посете
учествовали су у раду Института за директоре на Универзитету Радгерс. Поред тога, гости из
Србије присуствовали су и великом такмичењу средњошколаца
САД „Ми – народ” у Вашингтону. Ево њихових искустава и
запажања.
Боравак у Институту за директоре је обухватио теоријски
део током којег су се учесници
и учеснице срели са експертима за образовање у Њу Џерсију
који су говорили о клими у
школама, циљевима образовања,
мотивацији и безбедности ученика и наставника, колегијалности
и професионализму, укључивању
заједнице и родитеља у живот
школе, начинима оцењивања
квалитета наставе, финансирању
школа,
решавању
проблема
унутар школе... Група из Србије је
свакога дана имала прилику да о
тој тематици разговара са експертима из Њу Џерсија, директо-

рима, наставницима и ученицима основних и средњих школа.
На лицу места су се уверавали у
корисност модерних наставних
средстава и метода рада у школама у Новом Брунсвику, Едисону,
Самиту, Ембоју и Вестфилду.
Школство по рецепту државе
Њу Џерси
Помоћник министра образовања Србије, директорке школа
и представница цивилног сектора
су кроз разговоре са домаћинима,
презентације, предавања и рад
у малим групама упоређивали
образовне системе, организацију,
финансирање и рад школе,
проблеме са којима се предавачи
сусрећу у свакодневној пракси...
Група из Србије сазнала је детаље
о организацији образовања на
федералном и нижим нивоима.
Наиме, Скупштина и Сенат доносе закон о образовању, док државни одбор за образовање управља
образовном политиком истичући
циљеве
образовања,
план,
програм и прописује регулативе за спровођење закона. Како
свака од 50 државa има дистрикте, Њу Џерси чак 616, и у сваком
од ових дистрикта постоје одбори за образовање који креирају
политику образовања. Држава
Њу Џерси, коју је екипа посетила,
специфична је и по знатно већем
улагању у образовање у односу на
остале државе САД. Резултати
националних тестирања квалитета школовања у појединим
државама потврђују позитивне ефекте такве одлуке. Похвала образовној политици Њу
Џерсија је и чињеница на коју су
домаћини скренули пажњу; сваке
године се бележи да се читаве породице досељавају, мењају
дистрикте или државе у зависности од квалитета школовања
у њима.
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Група из Србије је као посебно
значајно искуство истакла разговор на тему како се постаје директор. Наше директорке сматрају
врло вредним програм припреме
за посао директора. Он подразумева 300 сати које кандидат проводи на свим врстама активности у
школи, уз надзор ментора, писање
извештаја о раду и посетама и
полагање националног испита.
У
интензивном
обиласку
школа у различитим дистриктима државе Њу Џерси показало
се да већина школа ради у једној
смени, а запослени у школи
проводе осам сати дневно.
Све школе који су посетили имају велике просторне могућности, опремљене су
савременим наставним средствима које наставници и ученици користе. Посебна пажња
поклања се безбедности ученика и школе, тако да све школе
имају видео надзор и професионално обезбеђење. У рад школа
укључен је већи број запослених који брину о професионалном усмеравању ученика, баве
се координацијом рада школе,
пружањем помоћи у настави…
У школама је група из Србије
похађала часове у одељењима где
је број ученика између 15 и 30 (у
школама углавном има више од
1 000 ученика). У неким школама, у редовну наставу укључена су
деца са сметњама у развоју, али ту
заједно раде наставник и асистент
који додатно брине о разумевању
градива које се предаје. Због великог броја ученика латиноамеричког порекла, у једној од школа
које су гости посетили, настава
из неких предмета се одвија на
шпанском. Очигледна је намера
лакшег адаптирања придошлих
ученика (деце емиграната), али
с тенденцијом њихове припреме
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за наставак школовања на енглеском језику.
Родитељи су важни сарадници
у раду школе. Они су иницијатори,
организатори и учесници разних
акција (спортских, хуманитарних,
друштвено корисних) у којима
школе стичу знатну добит. Она
је неретко финансијског карактера, али се и само укључивање
родитеља у рад школе сматра
великом добробити и за школу и
за ђаке.
Средњошколци – народ
Посета такмичењу „Ми –
народ” посебно је била занимљива
као модел у којем средњошколци
из САД показују своје познавање
Устава, историје и функционисања
модерног друштва. Десет победничких екипа показаће своје
знање пред Сенатом, а о најбољима
одлучују судије у чијем су саставу
еминентне активне судије, професори универзитета и експерти за
уставна питања из САД.
Боравак групе из Србије у САД
подржао је Центар за грађанско
образовање из Лос Анђелеса,
а финансирао Департмент за
образовање САД.

Glorija A. Kolonja, Haketstoun, Nju Džersi

LIČNI I PROFESIONALNI ETIČKI KODEKS
Moja filozofija – kako vidim sebe
kao direktorku škole
Biću znatiželjna, stručna, posvećena, promišljena, brižljiva i aktivna u zajednici. Moj najveći interes
biće da pomognem transformisanje
života naših učenika demonstriranjem profesionalnosti, stručnosti i
znanja, veština rukovođenja i liderskih stavova. Upravljajući školom,
vodiću se pedagoškim načelima koja omogućavaju uspeh svih učenika. Trudiću se da razumem njihove
potrebe i podržim ih da budu zaista
uspešni.
Prilikom kreiranja vizije škole, vodiću računa o potrebama
zajednice, a naročito o interesima učenika i njihovih porodica.
Stalno ću osluškivati sa kojim
izazovima se suočavaju đaci i
roditelji u okviru zajednice i ove
informacije koristiću za kontinuirano unapređenje nastave i
procesa učenja. Ovo će biti način da se osigura integritet škole
i da se svi učenici i porodice tre-

tiraju na jednak, pošten i dostojanstven način.
Uspostaviću stalni dijalog sa
članovima školskog kolektiva i zajednice o spoljnim uticajima na
ostvarenje vizije škole. Prepoznaću faktore koji bi mogli da dovedu u pitanje, ali i da podrže nastavne programe i dostignuća učenika.
Ove informacije ću deliti sa zajednicom u kojoj živimo i radimo kako bismo zajednički odredili najbolje puteve i odgovore na spoljne
izazove. Imaću svest o različitosti
unutar zajednice i biću fer, poštena, moralna i nepristrasna prema
svim grupama.
Biću u toku sa planovima za nove politike, zakone, propise, važne
za upravljanje školom i korstiću ta
znanja da ostvarim značajnu, pozitivnu promenu u nastavi i učenju,
koja je važna za sve učenike. Vodiću se duhom, kao i politikama, zakonima i propisima koji važe u školi i društvu i inspirisati druge da se
tako ponašaju.
Ja ću poverenje steći svojim delovanjem i primerom i biću katalizator stvaranja škole čiji će deo svi
želeti da budu.
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Примери добре праксе

ЗА ЛИНИЈУ ПРЕВОЗА КОЈА
ИСТИНСКИ СПАЈА
ЗАШТО?

„Линија 17 за све – Она
Спаја Истински" је мини
пројекат тима Саобраћајнотехничке школе (СТШ) из
Земуна, којим ученици желе
да обезбеде лакше коришћење
јавног превоза особама с инвалидитетом
Иницијатива је представљена
на смотри постигнућа 240
ученика у оквиру Пројекта
Грађанин. „Црвени тим“ СТШ
изборио је тада пласман на
међународну смотру овог лета у
Македонији.
Циљ пројекта „Линија 17 за
све” јесте обележавање нископодних аутобуса прописаним
налепницама и истицање реда
вожње оваквих возила која
омогућавају превоз и особама с
инвалидитетом.
„Идеја нам је да линија број
17 (Коњарник–Земун Горњи
град) постане пример добре
праксе ефикасног коришћења
нископодних аутобуса у склопу редовног јавног градског превоза. Требало би да
она постане узор и осталим
београдским линијама да се
изађе у сусрет потребама особа
с инвалидитетом” , каже се у
позиву за подршку.

Зато што линија 17 директно
повезује три седишта београдских општина: СО Земун, СО
Нови Београд, СО Вождовац,
бројне јавне институције и установе (судови, полицијске станице,
домови здравља, основне и средње
школе, спортски центри...), установе културе (библиотеке, биоскопи, позориште), тржне центре
прилагођене ОСИ (Меркатор и
Ушће), а на датој линији постоји
најмање 10 нископодних возила која нису обележена ознакама
ОСИ и за које се не зна ни када
саобраћају овом трасом.
Зато што особе с инвалидитетом (ОСИ) чине велики број
(око 10 одсто грађана – 200 000 у
Београду) потенцијалних путника јавног превоза који услед
неповољних материјалних услова
нису у прилици да за своје потребе коришћења јавних услуга или
обављања својих јавних, здравствених или пословних обавеза користе увек и једино такси
превоз, нити је специјализовани
превоз за особе са тешким хендикепом увек довољан и доступан
свима.
Зато што потребе локалне заједнице и законске одредбе упућују на подстицање ОСИ
на већу укљученост у рад, самостално живљење и допринос
заједници, што је неостварљиво
без боље уређености јавног
превоза. Немогуће је остварити
њихово запошљавање (Закон о
професионалној рехабилитацији
и запошљавању ОСИ, 2009),
немогуће је заштити их од
дискриминације и искључености
из токова редовног живота
заједнице у којој живе (Закон
о спречавању дискриминације
ОСИ, 2006), немогуће им је да
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стигну до објеката жељених установа или институција, чак и кад
су исти опскрбљени рампама или
су без физичких баријера (Закон о
изградњи и планирању, 2003.)
Зато што Особа С Инвалидитетом може бити свака особа у
неком делу свог живота – услед
болести, старости, сиромаштва, природних непогода, незгода у саобраћају, повреда на раду, у
рату...
Зато што многе особе с
инвалидитетом могу да користе
нископодне аутобусе, али с обзиром на то да нису ни обележени
нити је јасно када саобраћају на
овој линији, та могућност је без
реалног ефекта, те су препуштене пукој срећи да се нископодни
аутобус у који могу ући појави...
Истовремено, како нископодни аутобуси нису обележени,
ОСИ остају невидљиви за остале
сапутнике који, такође необавештени, остају ускраћени да помогну онима којима је помоћ потребна при уласку/изласку из возила
будући да возач не може да напусти место за воланом.
ПОТПИСИ ПОДРШКЕ
Ученици Саобраћајно-техничке школе из Земуна верују да ће
уз потписе грађана и удружења
лакше остварити утицај на локалне власти општина Земун, Нови
Београд и Вождовац и тако
остварити своју иницијативу.
Средњошколци позивају све
истомишљенике да помогну да
њихова идеја постане стварност
и да потврде подршку потписом и
слањем формулара на: pomocnik@
saobteh.edu.rs.
Формулар је доступан и на
сајту Грађанских иницијатива:
www. gradjanske.org
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OŠ „Filip Filipović” Beograd

JEDAN ČAS GRAĐANSKOG ZA ŠESTAKE I ŠKOLSKE
AKTIVNOSTI ZA SVE
niti dinare i da tako gube neki deo
vrednosti novca, da se ne bi mogli zaposliti, bar ne legalno i za stalno, jer
Poljska je članica Unije, a Srbija još ne.
Sve što su kroz vežbu shvatili,
učenici su predstavili svom razredu.
Šestaci su uspešno savladali osnovne
pojmove o EU, na za njih vrlo zanimljiv način, a o tome svedoči tišina
i radna užurbanost tokom priprema
i izlaganja.

Beogradska OŠ „Filip Filipović” razvila je strategiju uključivanja svih zainteresovanih strana
u razvoj škole. Godine 2004. započeli su i projekat pod nazivom
„Planiranje napretka škole” koji je
vodio tim za razvoj, u sastavu: direktor, jedan učitelj i dvoje spoljnih konsultanata. Osnovna škola „Filip Filipović“ navodi se kao
primer dobre prakse i u priručniku Saveta Evrope Demokratsko
upravljanje školom. Bio je to povod za posetu jednom času Građanskog vaspitanja, ali i za upoznavanje sa aktivnostima koje
škola provodi kako bi sve zainteresovane uključila u svoj rad.

podeljeni u male grupe koje su imale
različite zadatke. Trebalo je da „putuju” Evropom kao državljani Srbije
ili Francuske.
„Putnici” su tako na svom primeru naučili da Francuzi do Poljske
putuju bez ograničenja, pregleda pasoša, menjanja valute, a u slučaju da
tako odluče, Francuzi bi u ovoj zemlji mogli tražiti i posao.
Vize više nisu potrebne ni putnicima sa srpskim pasošima, to znaju i
šestaci. Ali znaju i da moraju zame-

Evropska unija za osnovce
Predstaviti Evropsku uniju učenicima šestog razreda nije najlakši
zadatak za nastavnike Građanskog
vaspitanja. Ne izgleda tako kad je
u pitanju čas Aleksandre Lalić u
OŠ „Filip Filipović”. Oda radosti, zastavice za učenike koji biraju zemlje članice, pretvaranje mape Evrope u prikaz Unije samo su
neki od detalja kojima je nastavnica animirala učenike i prenela im
osnovne podatke.
U drugom delu časa, učenici su
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Aleksandra Lalić ističe da ovaj
čas nije uobičajen, da je pripremljen
sa nešto više pažnje, kao javna prezentacija u okviru specijalističke
obuke za građansko vaspitanje koju
ova nastavnica upravo završava na
Fakultetu političkih nauka. Ona napominje da je uspešnost časa delom
rezultat ove edukacije.
„Sadržaji koje smo usvojili tokom obuke u organizaciji Građanskih inicijativa velika su pomoć. Literaturu je teško pronaći ukoliko
nastavnika ne uputi neko stručan.
Različita tematika sedam modula,
metode koje su nam predstavili, pisanje rada nakon svake radionice, a
naročito stalni stručni nadzor mentora jesu nešto što ovu obuku izdva-
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ja od svih koje sam prethodno prošla”, kaže Aleksandra Lalić.
Upravo ovaj čas o Evropskoj uniji
prikaz je novih korisnih znanja koja
je stekla, kaže ova mlada profesorka
srpskog jezika a i u ulozi nastavnice Građanskog vaspitanja potpuno
je na svom terenu. Aleksandra dodaje da su moduli o medijaciji, kao
i predavanje o tome kako kreirati
kampanju i reklamu njoj bili najzanimljiviji.
Dodatne aktivnosti – mogućnost
da svi doprinesu stvaranju boljeg
okruženja
Osvrćući se na školske aktivnosti koje vode nastavnice Građanskog
vaspitanja, u saradnji s ostalim članovima kolektiva, drugim školama
i nevladinom organizacijama, Aleksandra Lalić i pedagog Nevenka
Kraguljac istakle su više projekata.
Svi ti projekti doprineli su većem
učešću učenika u životu i radu škole,
a učenici su osnaženi da samostalnije
delaju i aktivno zastupaju svoja prava. Neke od aktivnosti uključivale su
i nastavnike i roditelje, čiji su predstavnici aktivni i u planiranju razvoja
škole i u procesu evaluacije rezultata.
Program
prevencije
nasilja
„Zdravi izbori za decu” škola realizuje u saradnji sa Incest trauma centrom (ITC) tokom 2009. i 2010.
Na sastanku Školskog tima Škole
bez nasilja dogovoreno je da forumgrupa učestvuje na takmičenju koje
je organizovao Incest trauma centar
iz Beograda, u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Gradske uprave
grada Beograda u okviru kampanje
ITC protiv seksualnog nasilja. Cilj je
promovisanje i usvajanje inicijative
ITC da se tema o nasilju nad decom
i ženama uvede u školski nastavni
plan i program i udžbenike.
Članovi Forum teatra izveli su
forum scenu Snimanje i osvojili nagradu – besplatan desetonedeljni
program prevencije nasilja pod nazivom „Zdravi izbori za decu“. U

ovom programu je učestvovalo nastavno osoblje, roditelji i jedno školsko odeljenje, a vodile su ga Dušica
Popadić i Ljiljana Bogavac iz ITC.
Maja Mitić i Sanja KrsmanovićTasić, glumice Dah teatra, tokom
aprila pripremile su sa članovima
Forum teatra predstavu koja će biti
izvođena na trgovima i u parkovima
tokom juna 2010.
O svemu je obavešten Unicef koji
i stoji iza projekta Moja škola – škola bez nasilja.
Sekcija Za prava deteta iznikla
je iz trogodišnjeg rada na programu
„Stvarnost i naše mesto u njoj”. Reč
je o regionalnom projektu koji podržava fondacija Save the Children.
Učenici tokom školske godine realizuju tri akcije, prethodno se obučavaju za njihovo planiranje, javno
zastupanje, pripremaju prezentacije, izvode vršnjačku edukaciju, organizuju humanitarne akcije. Škola je
obezbedila prostoriju za rad ove sekcije i učenici se sastaju jednom nedeljno da bi se dogovarali i planirali
dalje aktivnosti.
Trenutno je u toku rad na programu „Obezbeđivanje zdravog i bezbednog okruženja za decu i mlade”
u cilju stvaranja đačkog kluba u OŠ
„Filip Filipović”. Osnivanje đačkog
kluba predložili su članovi Učeničkog parlamenta. Podrška za ostvarenje ovog školskog projekta obezbe-
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đena je u okviru projekta „Pružanje
unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS” koji vode Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete
sredstvima Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
IBRD Zajam broj 7510 YF.
Pedagog OŠ „Filip Filipović“ Nevenka Kraguljac istakla je da se lista aktivnosti ne završava ovde. Ova
škola sa 50 godina tradicije i skoro
700 učenika uskoro će dobiti i školsku radio stanicu u okviru opremljene medijateke. Ona kaže da se u školu dovoze i deca iz krajeva koji joj ne
gravitiraju, jer su roditelji zadovoljni dostignutim standardima nastave
i ukupnog života u školi. Veruje da
je to znatnim delom zasluga dva poslednja direktora, mlađih i izuzetno stručnih ljudi koji su podsticali i
uvažavali kolektiv i primenjivali nova znanja i iskustva.
Potvrda savremenih trendova
i činjenice da se u ovoj školi zaista
sluša glas učenika jeste i ocenjivanje
nastavnika. U toku je anonimna anketa u kojoj su svi učenici vrednovali rad svojih nastavnika, ocenama od
jedan do pet, ali uz komentare.
Rezultati će biti predstavljeni na
Nastavnom veću, potvrdila je Nevenka Kraguljac i naglasila da je ovo
jedan od načina da se unapredi rad
nastavnika i razvije osećaj kod učenika da je njihovo mišljenje važno i
da se stvari mogu menjati.

Примери добре праксе

Драгана Пелемиш, наставница Грађанског васпитања

АКТИВ НАСТАВНИКА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
НОВИ САД
Актив наставника у Новом
Саду основан је 2005. године, паралелно с формирањем Удружења
наставника грађанског васпитања
и образовања за демократију.
На листи чланова Актива су 63
наставника основних и средњих
школа Јужнобачког округа.
Основни
циљеви
Актива су подршка наставницима
Грађанског васпитања у процесу унапређења наставе разменом
искустaва и промоцијом
примера добре праксе,
афирмисањем
и
популарисањем предмета унутар сваке школе
као и у јавности.
На почетку свог рада
Актив је био подељен на
локални актив наставника средњих школа и
локални актив наставника основних школа.
Данас је то јединствен
Актив наставника Грађанског васпитања основних и средњих школа.
Помоћу инструмента који је
израђен, прикупљени су подаци о
наставницима, њиховим потребама, тешкоћама у раду као и о предлозима и сугестијама за будући
рад Актива. Уочени су бројни
проблеми којих има и у другим
градовима, а то су: обуке наставника Грађаског васпитања, њихов
континуитет који данас више да
и не постоји, недовољна институционална подршка, статус предмета, правилници, наставни
планови и програми, квалитет и
ефекти наставе. Сви ови проблеми и позитивна пракса наставника довољан су покретач да Актив
постоји све до данас.
Добра сарадња постоји са
Школском управом Нови Сад

која нам својим информацијама
и подршком помаже у раду. На
једном од састанака Актива била
је присутна и координаторка за
стручно усавршавање која је одговарала на сва питања наставника
о проблемима у одвијању наставе, постојећим правилницама и
статусу предмета.
Чланови Актива наставника
Грађанског васпитања средњих
школа су 2007. године учество-

вали у истраживању Завода за унапређење образовања
и васпитања о прилагођавању
наставних планова и програма и
унапређењу наставе овог предмата. Наставни планови и програми до данас нису промењени,
али се очекује да ће ускоро бити
прилагођени и допуњени новим
актуелним садржајима.
У сарадњи са Слободном зоном
одржана су два једнодневна семинара за наставнике Грађанског
васпитања на тему Обука за
коришћење филма као додатног изборног средства у настави Грађанског васпитања. Први
семинар одржан је 2007. године
у Зрењанину, ком је присуствовало 12 чланова Актива, а други
једнодневни семинар одржан је у
Новом Саду, марта 2010. године,
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где је било присутно 30 наставника Грађанског васпитања.
Наставници су добили приручник и колекцију филмова коју
већина наставика користи у свом
раду. Филм у настави Грађанског
васпитања доприноси већој заинтересованости и пажњи ученика за дату тему. Два сета филмова већина чланова Актива има, а
трећи сет филмова треба да буде
дистрибуиран у току године.
Једнодневни семинар на тему Обука
за писање предлога
пројекта (дефинисање
предлога
пројекта,
постављање
циљева,
задатака и плана активности, израда буџета,
лобирање и обраћање
потенцијалним донаторима) одржан је новембра 2007. године у Новом
Саду, а била су присутна
22 члана актива.
У циљу пружања
професионалне подршке наставницима Грађанског васпитања,
у Новом Саду маја 2008. године одржан је семинар на тему
Едукација ученичког парламента
за тимски рад. Садржај семинара
је омогућио наставницима да се
оспособе за тимски рад, као и да
своја сазнања пренесу ученицима.
Теме су обухватале садржаје везане за процес формирања тимова, начин руковођења тимским
радом, постизање заједничког
рада ученичког тима у спровођењу
локалних акција у школи и
локалној заједници. Семинару
је присуствовало 20 наставника
Грађанског васпитања.
Обе теме предложили су чланови Актива, уз подршку Удружења
наставника Грађанског васпитања
и образовања за демократију.

Примери добре праксе

Бројни
чланови
Актива
су
присуствовали
и
специјалистичким
семинарима које у Београду организују
Грађанске иницијативе. Своја
искуства и литературу размењују
с осталим члановима Актива.

друге које наставници Грађанског
васпитања покрећу заједно са
својим ученицима. Састанци
Актива су место где такви примери добре праксе могу послужити
као идеја и позитивна мотивација
за рад и другим члановима.

Успешна је сарадња између
наставника Грађанског васпитања и ученичких парламената у школама где наставници подржавају и покрећу бројне
активности и акције парламента.
Једна од акција која је као пример
добре
праксе
представљена
Активу јесте и акција Медицинске школе „7. април” у Новом
Саду под називом „Вршњачки
медијатори”. Акцију је покренула и спровела, заједно с Ученичким парламентом школе, наставница
Грађанског
васпитања
Јасмина Ђурић. Циљ акције је
био да се оснује ученички тим
школе „вршњачки медијатори”
који би мирно и конструктивно
учествовао у решавању проблема ученика. Такође у Новом Саду,
у Саобраћајној школи „Пинки”,
на
иницијативу
наставнице
Грађанског васпитања Драгане
Пелемиш, и у сарадњи са парламентом те школе, изведена је
акција под називом „Можемо
заједно”. Циљ ове акције је био
да ученици, кроз такмичење и
дружење, развију толеранцију
према супротном полу, припадницима ромске националности и
особама са специјалним потребама. Акција „Ја сам за рециклажу.
А ти?” Машинске школе у Новом
Саду, коју је са Школским парламентом покренула наставница Грађанског васпитања Дејана
Васић, има за циљ да код ученика
развије еколошку свест и покрене
ученике на активну улогу у заштити човекове средине. Акције је
подржала Асоцијација за креативну дебату и комуникацију
(АЦЦД) и Удружење наставника Грађанског васпитања и
образовања за демократију.

Једна од активности Актива и његових чланова јесте и
популарисање предмета и основних идеја програма у јавности као
и информисање ученика приликом уписа о овом изборном предмету. Стога је направљен пропагандни материјал за ученике који
се уписују у средње и основне
школе.

Ово су само неке од акција
чланова Актива, а постоје бројне

Постоји велики број огледних часова и плаката по школама где се рад ученика на часовима
Грађанског васпитања приказује
и на тај начин. Локани медији
су често били у ситуацији да
поједине активности наставника
Грађанског васпитања и њихових
ученика јавно представе.
Планови Актива у будућности
су: успостављање чвршће везе
са већим бројем наставника
Грађанског васпитања израдом
сајта Актива, чешћим састанцима, подршком члановима Актива у размени искустава, литературе и информација, што
би допринело још бољем раду
наставника и квалитету наставе
овог предмета.
Поред бројних тешкоћа са
којима се сусрећу наставници
Грађанског васпитања у свом раду,
Актив наставника Јужнобачког
округа, иако с извесним прекидима, већом или мањом динамиком, успева да постоји и ради већ
пет година.
Надам се да ће се чланови
Актива
и
наставници
Грађанског васпитања, активније
и чешће укључивати у рад Актива јер заједничким напорима и
међусобном подршком можемо
остварити боље професионалне
и личне резултате.
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Љиљана Петровић,
наставник Грађанског
васпитања

ДИЈАЛОГ
ОБОГАЋУЈЕ

Посета
професора
Ђуре
Шушњића
XV
београдској
гимназији
Петнаеста београдска гимназија имала је посебну част да угости професора социологије Ђуру
Шушњића који је ученицима одржао беседу на тему „Дијалог”.
Не дешава се често да у
средњошколску зграду уђе тако
знаменит човек са жељом да своје
знање, искуство и мудрост несебично подели са ученицима. А
њих је било у великом броју. Седели су и слушали нетремице.
„Има људи којима је све јасно.
Они су уверени да постоје само
два мишљења: њихово и нетачно”,
започео је професор. Потом је размотрио дијалог са неколико аспеката. „Лепа личност и мудра мисао рађају се само у разговору. А
хоће ли разговора бити, зависи
искључиво од нас.”
Разговор, као узвишена вештина спорења, може да буде толико
привлачан за духовног човека да
он целог живота тражи прилику
да размени понеку реч са другима
како би из сваког таквог сусрета
изашао окрепљен и обновљена духа, спреман за следећу размену и
измену мисли.
Током овог предавања у
свечаној сали наше школе десило
се право окрепљење!
„У разговору нико не може да
изгуби, а свако може да добије. Истина, доброта, лепота и светост
јесу вредности које се не губе када
се деле међу људима. Ако са неким
делите земљу, новац, моћ и власт,
онда свакако губите. Духовне
вредности се множе када се деле…
Ако идеју дијалога и толеранције
једно друштво не уграђује у карактер својих чланова, онда оно нема
будућност.”
Када се предавање завршило,
упркос Лиги шампиона која се
одигравала то вече, ученици су
у великом броју остали да се још
друже са професором. Мислим
да су многи пожелели да сусрет
потраје што дуже!

Primeri dobre prakse

OŠ „Miroslav Antić” Beograd

VRŠNJAČKA MEDIJACIJA ILI KAKO DA SE
LEPŠE SVAĐAMO
OŠ „Miroslav Antić” ušla je
2005. u prvih pet škola koje su u Srbiji počele rad na projektu „Škola
bez nasilja”. Ovaj Unicefov projekat
se ostvaruje u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Na konkursu Ministarstva na temu „Obezbeđivanje
zdravog i bezbednog okruženja za
decu i mlade u Srbiji”, koji se realizuje u okviru projekta DILS1 , ovoj
školi su odobrena sredstva za projekat „Naše malo – menja mnogo”
„Svesni činjenice da zadatak škole nije samo ostvarenje visokih obrazovnih postignuća nego da u velikoj
meri utiče na razvijanje i formiranje
stavova mladih ljudi, želeli smo da
kroz spektar aktivnosti osposobimo
decu za različite načine, metode, mehanizme konstruktivnog rešavanja
problema”, navodi direktorka škole
Biljana Radosavljević.
Projekat „Naše malo – menja
mnogo” ima za cilj da kroz edukaciju svih aktera obrazovnog procesa
(učenici, nastavnici, roditelji, članovi
školskog odbora...) pruži znanja i veštine potrebne za snalaženje i delanje u različitim situacijama. Jačanjem
kompetencija nastavnika, oni se osposobljavaju za preventivni rad. Zajedničkim treninzima i seminarima
za roditelje i nastavnike, istovremeno
se osnažuje komunikacija i saradnja
ove dve važne grupe učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu.
Takav je slučaj i seminar „Vršnjačka/školska medijacija” koji je,
kao jedna od prvih aktivnosti projekta „Naše malo – menja mnogo”,
održan u OŠ „Miroslav Antić” od 28.
do 30. maja. Za tridesetak učesnika,
roditelja i nastavnika iz tri beogradske osnovne škole („Miroslav Antić”,
„Ujedinjene nacije” i „Miloš Crnjanski”), seminar su vodile Biljana Ra-

dosavljević i Nataša Vučković.
Seminar se odvijao prema programu u vlasništvu Kancelarije nemačke agencije za tehničku saradnju
, koja je za slične namene pripremila i priručnik „Vršnjačka medijacija –
od svađe slađe”
Seminar je deo programa „Transformacija konflikata i osnaživanje
mladih”. Akreditaciju seminara je dobilo Pedagoško društvo Srbije, čiji članovi realizuju program. Autori programa su Stanislava Vidović, Marija
Radovanović i Milena Golić.
Pozdravljajući mešovitu grupu roditelja i nastavnika i predstavljajući
temu i ciljeve skupa, voditeljke seminara su podsetile da učenici, objašnjavajući šta je vršnjačka medijacija,
kažu: „To je kako da se lepo svađamo”.
Zapravo, ideja ovog okupljanja je da
roditelji i nastavnici, kao i uprave škola, nakon razumevanja tehnika i smisla medijacije, pomognu osnivanje i
rad vršnjačkih timova medijatora.
Kako bi se roditelji i nastavnici što
bolje snašli na ovom zadatku, u okviru seminara je predstavljena priroda konflikta, uz važnu napomenu da
su konflikti svakodnevna i neizbežna,
ali ne nužno uvek loša pojava. Nataša
Vučković skrenula je pažnju na kinesku grafemu za reč konflikt:
„Ona se sastoji iz dve reči: opasnost i mogućnost. Konflikt zaista
ima u sebi taj destruktivni i autodestruktivni element, ali mestimično se
kroz konflikt ostvaruje napredak, lični i opšti razvoj.”
Učesnici seminara mogli su i da se
prepoznaju u predstavljenim stilovima ponašanja u sukobu. Neki se povlače, drugi napadaju po svaku cenu,

treći uzimaju u obzir i interes i predmet sukoba, ali najčešće se tokom
jednog konflikta promeni više faza,
istakle su voditeljke.
Među praktičnim preporukama
za transformaciju konflikta u „lepu
svađu” ističe se važnost sagledavanja
situacije „iz tuđih cipela”, ali i pravilno formiranje takozvane Ja-poruke.
Ja-poruka bi drugoj strani trebalo tačno da prenese kako se mi osećamo u
određenom sukobu, a da pri tom ne
etiketiramo i ne osuđujemo tu osobu.
Takođe je važno ne interpretirati tuđe postupke i stavove na osnovu vlastitog iskustva i procena jer to, po pravilu, vodi produbljivanju konflikta.
Da bi ove sadržaje usvojili i budući vršnjački medijatori, naredni seminar biće organizovan za učenike sve
tri škole.
Ovakva vrsta osposobljavanja učenika vodi ka tome da bolje razumeju
sebe i druge, da ovladaju osnovnim
životnim veštinama komunikacije,
uvažavanja i pregovaranja, značajnim
za kreativno rešavanje problema, aktivno učešće, podizanje nivoa svesti....
Kroz rad vršnjačkih timova, ali
već i kroz ovakve edukativne aktivnosti, povećava se učešće učenika u životu škole. To vodi osnaživanju i porastu samopouzdanja, ali i pripremi
za aktivno učešće mladih u formiranju nekog kvalitetnijeg i miroljubivijeg okruženja i društva.

1 DILS – Projekat pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou (DILS) finansira se iz zajma Svetske banke/Međunarodne banke za
obnovu i razvoj 7510 YF. Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada i socijalne politike, a njegovi osnovni
ciljevi su unapređivanje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti usluga na lokalnom nivou.
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Унапређење образовања
за демократско грађанство
Завршен пројекат Промишљање о демократији

„УЧИМ, А КАО ДА НИСАМ У ШКОЛИ”

Током три године трајања
пројекта
Промишљање
о
демократији у оквиру програма Грађанског образовања, 14
наставника, са укупно 832 ученика из 10 школа у Србији, посветило је 160 часова важним и контроверзним друштвеним питањима.
На завршном догађају у оквиру пројекта, 26. маја у Београду,
ученици који су похађали наставу Промишљања истакли су да
су баш на тим часовима први пут
чули за теме као што су глобално загревање, обавезно гласање,
малолетничко правосуђе... Часови су им помогли да о томе изграде личне ставове и да правим
аргументима учествују и у расправама „одраслих”.
Као директан утицај Промишљања, ученици наводе и већу
стрпљивост у дискусијама, спремнији су да саслушају и чују и
саговорнике са којима се не слажу.
Млади су ценили прилику да се расправља и о болним
темама, каква је насиље у породици, верујући да их са својим
вршњацима никад не би покренули без подстицаја на овим часовима. Атмосфера која влада током
Промишљања охрабрила их је у
томе. Описују је као интерактивну и динамичну, али и као допринос смањењу дистанце између
професора и ученика и подстицај
да се успостави веће узајамно
поверење.

је оцена да је ово најзанимљивији
део пројекта, да обострано
разбија предрасуде, а повећава
знања и буди интересовања да
се друга култура боље упозна и
посети.
Такву прилику су за сада
имали само професори. Сви
наши наставници посетили су
колеге у Лос Анђелесу и упознали се са њиховим образованим системом, културом и начином реализовања часова. Током
пројекта, у Србији је гостовало 10
наставника из САД и Пет Евори,
евалуаторка пројекта са Универзитета у Минесоти.
Ова врста размене била је
драгоцена прилика да наставници испитају како у различитим
културама и образовним системима неговати исте, универзалне вредности демократије. За
предаваче који су учествовали
у пројекту управо та могућност
представља додатну вредност. И
они се слажу да су теме које су
обрађивали добро одабране и да
су и за њих биле прилика да уче
нове ствари и да боље упознају
ставове и мишљења својих
ученика. Пројекат је допринео и
повезивању са колегама из различитих школа у Србији.
Слична су искуства учесника пројекта у Македонији, који су
као гости учествовали у анализи постигнутог у оквиру пројекта
Промишљање о демократији.

Пројекат за ученике из Србије
предвиђа и размену мишљења
о питањима демократије са
њиховим америчким вршњацима
путем видео линка. Једногласна
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Сумирајући резултате и утиске,
Кети Мур представнице партнерске организације из Лос Анђелеса
је истакла да учесници могу да
буду поносни јер су део велике
породице – више од 10 000 ученика и 1 000 наставника укључено
је у овај пројекат који се одвија на
три континента.
Координаторка пројекта из
Грађанских иницијатива Радмила Радић-Дудић истакла је да је
најлепши комплимент и самом
пројекту и наставницима реченица коју су изговорили њихови
ученици:
„Толико смо учили, а као да
нисмо били у школи.”
Пројекат
Промишљање
о
демократији спровеле су Грађанске иницијативе у сарадњи са
Фондацијом за уставна права
из Лос Анђелеса и Чикага и
организацијом „Улично право”
из Мериленда. У реализацију су
били укључени ђаци и наставници из: Медицинске школе,
Београд, Медицинске школе,
Ужице, XV и X београдске
гимназије,
Средње
стручне
школе „Бранко Радичевић”, Рума,
II економске школе, Београд,
Електротехничке школе „Никола Тесла”, Београд, Фармацеутске физиотерапеутске школе,
Београд, Железничке техничке
школе, Београд, и Саобраћајнотехничке школе, Земун.

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

PROMIŠLJANJE O DEMOKRATIJI PUTEM VIDEO LINKA
U toku je treća godina implementacije programa Promišljanje o demokratiji, koji Građanske inicijative sprovode u
saradnji sa Fondacijom za ustavno pravo iz LA, Kalifornija, i Čikaga i „Uličnim pravom“ iz Merilenda. U projekat je uključeno
10 škola i 14 nastavnika/ca iz
Rume, Užica i Beograda. Više od
600 učenika/ca je aktivno učestvovalo u programu
Jedinstvena razmena mišljenja
putem direktnog video linka između mladih iz Srbije i Sjedinjenih Država održana je 15. marta
2010. godine u zgradi SCOPES-a.
Video konferencija trajala je sat i
po i bila je prekratka da se prokomentarišu sve teme koje su zanimale mlade iz ove dve zemlje, a
koje su deo programa Promišljanje o demokratiji u okviru Građanskog vaspitanja.
Vizije mladih u Srbiji o istoriji,
političkom sistemu, kulturi i interesovanjima tinejdžera predstavilo je tridesetak srednjoškolaca.
Oni su učenici i učenice beogradskih srednjih škola: Farmaceutsko fizioterapeutske, Železničke
tehničke, Saobraćajno-tehničke,
X beogradske gimnazije „Mihajlo Pupin”, Elektrotehničke, Medicinske, II ekonomske, XV beogradske gimnazije, zatim Srednje
stručne škole „Branko Radičević’’
iz Rume.
Pitanja i odgovori o popularnim i značajnim istorijskim ličnostima i događajima, razlozi za
i protiv video nadzora, načinima na koje se mladi bore za svoje
stavove, priče o srednjoškolskim
obavezama i navikama, uloga
mladih u demokratiji, pomogli
su srednjoškolcima da bolje upoznaju i razumeju vršnjake iz druge kulture.

„Koji
je
najvažniji događaj u istoriji
Srbije?”,
pitali su mladi Amerikanci. Naši srednjoškolci su
istakli da je
mnogo događaja obeležilo
srpsku istoriju, a pomenuli
su: Kosovsku
bitku
1839.
godine, Srpski ustanak 1804. godine, petooktobarske promene 2000. godine i
pad režima Slobodana Miloševića
.
Mladi iz Srbije su želeli da znaju zašto je video nadzor kontroverzna tema mladima u Los Anđelesu. Učenici/ce iz Los Anđelesa su
naglasili da je to uslovljeno činjenicom da se nadzor može tumačiti na više načina, sa više pozicija. U demokratiji, sloboda govora,
misli, kretanja... garantovana je,
pa i zaštićena i od nadzora vlade.
Ljudi imaju pravo na sopstvenu
privatnost, kao i da neke informacije, kao što su šta kupuju ili koje
knjige čitaju, zadrže za sebe. Ali,
istovremeno, previše zaštite privatnosti jedne osobe može da dovede do ugrožavanja celog
društva...
Učenike iz
Los Anđelesa
je takođe interesovalo šta
učenici Srbije misle o trenutnoj
Vladi Republike
Srbije i kako
je vide u odnosu na neke prethodne.
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Naši učenici vide sadašnju vladu
kao demokratsku, bolju od nekih
prošlih, naročito iz vremena kada
je predsednik Srbije bio Slobodan
Milošević. Prema njihovoj oceni,
bila je to praktično diktatura.
Ovo su samo neke od tema koje
su učesnici dotakli tokom za njih
prekratke video konferencije.
Opšta ocena srednjoškolaca
iz Srbije, učesnika video razmene mišljenja, bila je: zanimljivo
i veoma prijatno. Za njih je bilo uzbudljivo da svoje stavove
izražavaju i brane na engleskom
jeziku. Smatraju da su ovakva
iskustva značajna, da ohrabruju
i povećavaju znanje, ali i samopouzdanje.

Унапређење образовања за демократско грађанство

Посета наставница Лос Анђелесу

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
Наставнице средњих школа,
укључене
у
пројекат
Промишљање о демократији
Грађанских иницијатива, биле
су од 3. до 10. априла 2010.
године у посети својим колегама у Лос Анђелесу. Посета је осмишљена као размена искустава и пракси везаних за функционисање образовног система у Србији и Лос
Анђелесу, уз посебан осврт на
рад наставника/ца на часовима
Промишљања о демократији
У оквиру овог студијског
путовања, Лос Анђелес су посетиле наставнице Грађанског
васпитања:
Драгана
Ђурић,
наставница у Медицинској школи
у Ужицу, Љиљана Петровић,
наставница у XV београдској
гимназији, Оливера Амиџић,
наставница у Средњој стручној
школи
„Бранко
Радичевић”
у
Руми,
и
представница
Грађанских иницијатива Јелена
Миловановић.
Током седмодневне посете Лос
Анђелесу, наставнице су посетиле три средње школе: Френклин,
Алта Лома и Бел Гарденс. Како
би се представнице из Србије
што боље упознале с образовним системом, у школској управи

Лос Анђелеса
имале
су
прилику
да
разговарају
не само са
својим колегама, наставницима/ама који
су укључили
овај пројекат
у своју наставу, већ и са директорима школа, представницима
градске управе и многим другим
члановима школске заједнице
на различитим нивоима. Они
су несебично делили своја искуства и трудили се да са што више
чињеница приближе стање образовног система својим гошћама
из Србије.
Боравак у другој, према многим
параметрима различитој средини омогућио је наставницама да
стекну нов угао гледања и нове
идеје којима могу унапредити
своје наставне методе и утицати
на побољшање стања образовања
бар у својим срединама.
Ово је било јединствено искуство не само за наставнице из
Србије него и за ученике/це школа
које су биле у прилици да посете. Могли су да једни друге питају
и упореде са којим се проблемима сусрећу у
настави, шта
је оно што
их
мотивише да наставе школовање,
да ли распоред часова и
организовање
наставе одговара њиховим
жељама
и
потребама или не, на
којим принципима настоје
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да граде своју будућност и сазнају
још много тога једни о другима.
„Најјачи утисак на мене је
оставио омладински активизам и ниво друштвене свести
младих људи које смо срели у
школама. Бројни су клубови
средњошколаца, у оквиру којих
се они састају, организују и спроводе различите иницијативе,
најчешће хуманитарног карактера. Пример је прикупљање новца
за жртве разорног земљотреса на
Хаитију. То показује до које мере
су ученици спремни да одвоје
време и посвете се решавању
различитих проблема. Овакви
клубови и активности најбоља су
илустрација како школски систем
охрабрује ученике да делују као
активни и социјално одговорни
чланови друштва. Чињеница да
они редовно прикупљају средства
и сваке среде припремају храну
за бескућнике из своје околине
говори сама за себе. Такође ме је
изненадила и спремност на отворен разговор и критику слабих
тачака у америчком образовном систему и друштву уопште”,
рекла је Јелена Миловановић
из Грађанских иницијатива по
повратку са путовања.
Пројекат
Промишљање
о
демократији, у оквиру Програма
грађанског васпитања, спроводе
Грађанске иницијативе у сарадњи
са Фондацијом за уставна права
из Лос Анђелеса и Чикага и
организацијом „Улично право” из
Мериленда.

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

Nada Banjanin-Đuričić, profesorka Sociologije, Ustava i prava građana, Građanskog
vaspitanja, Železnička tehnička škola, Beograd

KAMPANJA SREDNJOŠKOLACA ZA
RODNU RAVNOPRAVNOST (RR)
RR – ŠTA JE TO?
Ovo je treća godina kako je Železnička tehnička škola, posredstvom
Građanskih inicijativa, uključena
u projekat „Promišljanje o demokratiji”. U okviru ovog projekta đaci su imali priliku da se upoznaju
sa brojnim aktuelnim i kontroverznim temama demokratije (obavezno glasanje, nasilničke video
igrice, globalna promena klime, policijski čas za maloletnike, manjine
u demokratiji, sloboda izražavanja,
maloletničko pravosuđe, eutanazija...) Tema promišljanja „Nasilje u
porodici” veoma je zainteresovala
učenike i učenice dva odeljenja završnih razreda i podstakla ih na pokretanje akcije.
1. KORAK: ČAS DELIBERACIJE
Na času se razgovaralo o ulozi sistema zdravstvene brige i krivičnopravnog sistema u odgovoru na nasilje u porodici, posebno ako se ima
u vidu nasilje nad ženama. Cilj je bio
da đaci razumeju dinamiku nasilja
u porodici i, naročito, njegovu povezanost sa rodnom neravnopravnošću. Bilo je važno da ispitaju kako demokratske države, koje neguju
iste demokratske principe i suočavaju se sa sličnim problemima, ipak
mogu da razviju različita rešenja tih
problema. Tokom diskusije, učenici su razumeli da postoji tenzija između prava na samoopredeljenje i
prava na sigurnost prilikom ustanovljavanja politike na osnovu koje
se donose odluke u vezi s nasiljem u
porodici.

gumente za i protiv, identifikovali
su oblasti slaganja ili neslaganja sa
drugim učenicima, donosili su odluke pojedinačno, ali i u okviru malih grupa, kako bi država trebalo da
postupi u ovom slučaju, a svoje odluke su argumentovali, potkrepljivali dokazima i zdravim rasuđivanjem. Na kraju časa su se, kao i
uvek, osvrnuli na značaj promišljanja prilikom donošenja odluka u
demokratskom društvu. Učenici su
prepoznali brojne argumente i za i
protiv obaveznog prijavljivanja slučajeva nasilja. Najsnažniji argumenti protiv bili su: obaveznim prijavljivanjem se ne obezbeđuje sigurnost
osobi koja je preživela nasilje; narušava se odnos poverenja između lekara i pacijenta, pa žena može da odluči da ne potraži medicinsku pomoć; i
najzad – žene koje su preživele nasilje
nezavisne su odrasle osobe koje imaju pravo da donesu svoje sopstvene
ključne životne odluke, a obavezno
prijavljivanje „održava kontinuitet
štetnog stereotipa zlostavljane žene
kao pasivne i bespomoćne”.

Ponuđeno pitanje za promišljanje je glasilo: Da li naša država treba da zahteva od onih koji pružaju
zdravstvenu uslugu da prijave policiji slučajeve nasilja nad ženama?
Učenici i učenice su analizirali ar-
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Bilo je teško doneti odluku, neki
učenici se nisu opredelili, ali većina
se opredelila da bi za naše demokratsko društvo bilo korisno uvođenje
obaveze prijavljivanja. Najsnažniji argumenti za bili su: obaveznim
prijavljivanjem se ipak poboljšava sigurnost osoba koje su preživele nasilje, samim tim što se ono smatra
krivičnim delom, a ne kao „privatna” ili „porodična stvar”; ovim se šalje jasna poruka društvu da je nasilje u porodici neprihvatljivo, da je
to ozbiljan zločin koji država neće
ignorisati; evidencija krivičnih dela
i počinilaca će biti potpunija a time
će i policiji biti olakšan posao; smanjiće se nasilje.
Uspešan čas, rekli bismo. Ali, to
nije sve. To je bio samo početak.
2. KORAK: MALA DEBATA
I VRŠNJAČKA EDUKACIJA
Usledilo je istraživanje, dugotrajno bavljenje temom, i inicijativa
– ono što autori projekta („Delibe-

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

rating in a Democracy” – Fondacija za Ustavno pravo, Los Anđeles)
nazivaju „Service Learning Advocacy”. Pod tim se podrazumeva da
učenici nakon časa deliberacije, nakon postavljenih pitanja „šta možeš
da učiniš?” ili „šta ćeš učiniti?” ukoliko ih je tema inspirisala, znanja
koja su stekli primene u svojoj zajednici, na različite načine. To je, u
stvari, bavljenje odabranom temom,
koje uključuje i aktivan pristup, delovanje. Tako učenici stiču širi uvid
i bolje razumevanje problema, a budući da deluju u svojoj zajednici, u
prilici su da uvide i praktične vrednosti građanskog društva.
Nakon deliberacije (promišljanje), najpre je u odeljenju V6 održana debata na sličnu temu koja je
glasila: DRŽAVA TREBA DA POBOLJŠA ZAŠTITU ŽENA OD PORODIČNOG NASILJA. Zatim je
usledilo proširenje teme na sve aspekte rodne neravnopravnosti. Sami učenici su svesni da i dalje živimo u patrijarhalnom društvu u kom
još postoji ne samo nasilje nad ženama već i – diskriminacija žena, eksploatacija žena i mizoginija. I pored
proklamovane rodne ravnopravnosti i zabrane diskriminacije, u našoj
sredini su česti stereotipi o ženama,
podela na muške i ženske poslove,
kao i brojne predrasude... Mladi ljudi olako i nekritički prihvataju stavove svojih roditelja i uticaj medija.
Zato su učenici V1 i V2 organizovali vršnjačku edukaciju sa temama
ROD I POL i USPEŠAN ČOVEK. Na
ovim časovima, mlađi đaci su senzibilisani za pitanja roda, podstaknuti
su da kritički propitaju obrasce ukorenjene patrijarhalne svesti, da razmišljaju o rodnoj neravnopravnosti
i da lakše prepoznaju njene pojave u
našem društvu.
3. KORAK: ŠIRENJE ZNANJA
Do detalja smo planirali i veliku
javnu debatu (tri debatera afirmativnog tima i tri debatera negativnog tima, u stilu Karla Popera, a pozicije se određuju neposredno pred
početak debate). Prikupili smo literaturu, pripremili timove, uvod-

ne govore, odredili sudije, čak smo
pozvali i goste iz PTT škole, a Asocijacija za kreativnu komunikaciju i
debatu (ACCD) obezbedila nam je
sredstva za akciju. Ali upravo tad je
iz Ministarstva prosvete stigla preporuka da se izbegavaju veća okupljanja zbog epidemije gripa! Tako smo odustali od javne debate, ali
smo razmišljali kakvom akcijom da
je zamenimo.
Časovi iz Građanskog vaspitanja,
Sociologije i Ustava i prava građana
otvorili su prostor za konstruktivne aspekte problema: rodna ravnopravnost, feminizam i emancipacija. Kada se postavilo pitanje ŠTA
MI MOŽEMO DA UČINIMO?, odgovor se sam nametnuo – hajde da
naglasimo pozitivne strane ženskog angažovanja, hajde da ukažemo na njihov značajan (ali društveno nevidljiv, ignorisan, ili porican!)
doprinos. Hajde da organizujemo
kampanju koja promoviše rodnu
ravnopravnost! Hajde da pronađemo i istaknemo osnovne podatke o
značajnim ženama sveta i Srbije koje su svojim delom ostvarile neprolazne vrednosti.
4. KORAK: KAMPANJA
U kampanju RR – ŠTA JE TO?
kao i u pripremu dve izložbe uključila su se brojna odeljenja trećih i
četvrtih razreda Železničke tehničke škole. Jedni su štampali i seckali flajere, drugi su ispisivali plakate, treći su lepili panoe... Flajeri su
nosili objašnjenje pojmova: RODNA ULOGA, RODNA ANALIZA,
RODNI IDENTITET, RODNA
DISKRIMINACIJA,
ŽENSKA
LJUDSKA PRAVA, RODNO ZASNOVANO NASILJE, RODNO OSETLJIVI INDIKATORI...
RODNA RAVNOPRAVNOST je
definisana kao ravnopravno učešće
žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, jednak položaj i jednake mogućnosti
za ostvarivanje svih prava i sloboda; korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i
ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.
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U izradi 50 portreta žena učestvovalo je 50 učenika i učenica
– svako je na šarenom papiru A4
rukom ispisao kratku biografiju,
ukazao na značajnost i zalepio fotografiju određene žene. Svi papiri su
ispisani različitim rukopisom, jer su
ih radili različiti učenici.
5. KORAK: IZLOŽBE
Možda je korisno napraviti malu
digresiju: idejni okidač za ovu akciju
bio je plakat u holu Škole pod nazivom MLADOST – MUDROST, na
kom su predstavljene 42 ličnosti kao
oličenje mudrosti. Na tom plakatu
su istaknute samo male fotografije
sa imenima, bez biografija, jer se o
njima, naravno, dovoljno zna. Našli
su se tu mnogi, od Ajnštajna i Tesle,
do Bude i Džona Lenona... I, naravno, na plakatu nije bilo portreta nijedne žene!
Za prvu izložbu ŽENE KOJE SU
PROMENILE SVET izabrali smo 25
izuzetnih žena, od vladarki i ratnica do sportistkinja i žena pronalazača, od književnica i umetnica, do
heroina i revolucionarki... Sve one su
pokazale izuzetnu hrabrost, a neke
od njih se nisu obazirale na posledice i vernost svojim idealima platile
su životom. Svaka od njih je ostavila značajan trag u svetu u kom danas živimo. U našem izboru, to su:
Kleopatra, Elen Mekartur, Katarina Velika, Majka Tereza, Martina Navratilova, Helen Keler, Marija Kiri, Bili Džin King, princeza
Dajana, Eleonor Ruzvelt, Simon
de Bovoar, Hana Arent, Virdžinija Vulf, Amelija Erhart, Koko Šanel, Mejrid Korigan i Beti Vilijams, Harijet Bičer Stou, Merilin
Monro, Marija Magdalena, Dajan
Fosi, Benazir Buto, Ana Frank,
Opra Vinfri, Ketrin Hepbern, Roza Luksemburg.
Za drugu izložbu ZNAČAJNE
ŽENE SRBIJE izabrali smo 25 izuzetnih žena: Ljubinka Bobić, Jasna
Šekarić, Isidora Žebeljan, Nadežda
Petrović, Milena Pavlović Barili, Mileva Marić Ajnštajn, Jelisaveta Načić, Marija Bogdanović, Žanka Sto-
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ka i sociološka analiza porodično
nasilje odavno ne smatraju znakom
haosa, necivilizacije i pretkulture,
već sastavnim delom patrijarhalnog
društvenog i porodičnog ustrojstva.
To je kulturno proizvedeno, društveno konstruisano nasilje. Ovakav
pristup, kako kaže Z. Mršević, poprima karakter političkog pitanja
jer je neposredno uslovljen odnosima društvene moći između najvećih
društvenih grupa (muškaraca, žena
i dece) u posebnom kontekstu patrijarhalne porodične institucije.

kić, Goranka Matić, Mina Karadžić,
Jelena Janković, Ana Jovanović,
Brankica Stanković, Zagorka Golubović, Mira Stupica, Olja Ivanjicki,
Nađa Higl, Desanka Maksimović,
Isidora Sekulić, carica Milica, Draga
Mašin, Mirjana Karanović.
Prilikom izbora, akcenat je stavljen na značajnost njihovog dela, a
ne na popularnost, moć, uspeh ili
bogatstvo. Ključna prednost ovih
izložbi je što se mogu lako dopunjavati. Učenici mogu da predlože novo
ime i da izrade biografiju sa portretom, koja će biti naknadno pridodata sadašnjoj postavci.
5. KORAK: EVALUACIJA
Kao što bi svaki pažljiv (i izdržljiv) čitalac mogao zaključiti, akcija RR –ŠTA JE TO? trajala je mesecima. Bila je slojevita, planirana je
„u nastavcima”, sve dok je postojala motivacija đaka, balansirala je između interesovanja i mogućnosti za
realizaciju... Aktivnosti su se sukcesivno nastavljale jedna na drugu.
Uključila je aktivno više od 60 učenika i učenica, neposredni korisnici su bili učenici devet odeljenja, a
posredni – praktično svi đaci Železničke tehničke škole.

O prevenciji ili smanjenju porodičnog nasilja ne može se govoriti
bez promene stavova i razvoja svesti
o problemu, bez izmena u vaspitnoobrazovnom, medijskom sistemu i
sistemu kulturnih vrednosti. Treba
se boriti sa stereotipima i stavovima
koji praštaju ili ignorišu porodično
nasilje.
Kakvi su efekti? Možemo reći da
su ostvareni verovatno svi postavljeni ciljevi: učenici su stekli znanja i bolje su informisani o nasilju
nad ženama, rodnoj neravnopravnosti, diskriminaciji, mizoginiji i
eksploataciji žena. Podignut je i nivo svesti o rodnoj ravnopravnosti;
povećan je stepen informisanosti
o ženama koje su na najrazličitije
načine značajno doprinele svetskoj
istoriji; pobuđena je svest o tome
da nisu samo muškarci ostvarivali dela istorijskog značaja; povećan
je stepen informisanosti o ženama
koje su značajno doprinele razvoju Srbije – na najrazličitije načine. Pored toga, povećana je učenička participacija; učenici su razvili
veštine liderstva i model vršnjačke edukacije. Primetno je bilo i njihovo veliko zadovoljstvo zbog kreativnog angažovanja i druženja;
učenici su podstaknuti na nove akcije. I naravno – promovisani su ciljevi, vrednosti i metodi predmeta
Građansko vaspitanje.
6. KORAK: LIČNI OSVRT
Ipak, da zaokružimo priču, vratimo se na početak teksta, našoj temi „Nasilje u porodici”. Feministič-
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U obrazovnom sistemu Srbije,
rodna ravnopravnost, kao nastavna jedinica ili tema, nije sadržana
ni u jednom kurikulumu nijednog
predmeta. U ovom kontekstu, ponovo preispitujem efekte jednog časa deliberacije i jedne učeničke akcije u jednoj beogradskoj školi. Možda
smo dosta uradili, ali ostaje pitanje
– da li smo išta postigli? Ostvarili smo zadatke i ciljeve, ali ishode će
evaluirati neko drugi.
Razvijanje novih demokratskih ljudskih odnosa nije lak zadatak, ali je neophodan za eliminaciju i prevenciju porodičnog
nasilja. Društvo koje toleriše nasilje je „društvo saučesnika koje onemogućava susret suverenih individua”. Društvo koje želi da „prođe”
na testu rodne demokratije, neće
više želeti da porodično nasilje vidi kao privatni problem. Kako kaže
F. Vranicki, porodično nasilje nije
samo ekskluzivno pitanje za policiju, sudove, psihologe, porodično
planiranje ili žensku politiku; to
je, u stvari, više – izazov čitavom
društvu! Ono što je potrebno jeste
– društvena klima u kojoj prećutna
tolerancija i apatija u odnosu na
nasilje više neće biti prihvatljiva.
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Катарина Глувић, проф. грађанског васпитањa,
Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад

СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРЕ ПРОЈЕКТА ГРАЂАНИН
Од 14. до 19. јануара ове године одржан је семинар за тренере
који спроводе Пројекат Грађанин.
Тренинг је одржан у Марини дел
Реј у Лос Анђелесу (Калифорнија,
САД), где се у хотелу „Мериот”
окупило тридесетак учесника из
САД, Русије, Србије, Малезије,
Индонезије, Ирске и Гане.
Организатор семинара био је
Центар за грађанско образовање
из Калабасаса (Калифорнија ) који
је и осмислио Пројекат Грађанин
седамдесетих година прошлог
века (оригинални назив: Project
Citizen), као један од програма
грађанског образовања.
Циљ овог програма је да,
према речима Чарлса Квиглија,
директора Центра за грађанско
образовање,
пружи
учесницима знања, оснажи њихове
вештине и продуби разумевање
о могућностима да сви заједно
учествујемо
у
побољшању

квалитета живота
заједницама.

у

нашим

Наше право да учествујемо
у јавним пословима (да бирамо власт, будемо бирани, да се
организујемо, јавно иступамо,
итд., да бисмо тако заштитили остала лична права, за наш
лични интерес, али и за опште
добро) подразумева и одређене
одговорности. Једна од тих одговорности је и стицање знања и
развијање вештина за активно
учешће, као и развијање свести о
потреби промовисања слободе и
правде за све људе.
Стабилност
демократског
друштва делом зависи и од степена учешћа грађана у одлучивању
унутар својих заједница. Као
грађани у представничкој демократији немамо само одређена
права већ и одговорност да
учествујемо у одлучивању на
свим нивоима – од школе, сусед-

ства, до државног нивоа.
Пројекат Грађанин је управо
и осмишљен да помогне младим

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ АМЕРИКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ГРАЂАНИН
Грађанске иницијативе су,
у оквиру Пројекта Грађанин, у
периоду од 3. до 5. марта били
домаћин делегацији из САД
чији су чланови на различите
начине укључени у спровођење
овог пројекта.
Гости из Америке били су
Дан Принзинг, директор за
образовање у Образовном центру
за људска права из Ајдаха, и његов
колега Филип Прајс који се бави
истраживањем.
Овај регионални пројекат се
од прошле школске године спроводи као пилот-пројекат у 34
школе у Србији. Усмерен је на
остваривање људских права на
локалном нивоу, као и у друштву у целини. Циљ је побољшавање
интеретничке
сарадње
међу
младим људима, повећање знања

и развијање вештина које су им
неопходне за стварно, компетентно и одговорно учешће у развоју
локалних заједница.
Гости из Америке су посетили три школе у којима се
Пројекат имплементира: Медицинску школу „7. април”, Нови
Сад, Гимназију „Душан Васиљев”,
Кикинда,
и
V
београдску
гимназију, Београд.
Имали су прилику да виде
како се Пројекат развија у
Србији и да присуствују ђачким
презентацијама
студија
које
су развили према правилима
Пројекта.
У V
ученици
студију
депонија
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београдској гимназији,
су представили своју
о проблему дивљих
у Београду, уз преглед

акција које би предузели да се
смањи њихов штетан утицај на
екосредину. Посебно занимљив део
дискусије био је онај кад је гост из
Америке подстакао средњошколце
да објасне везу одабране теме са
концептом људских права. Презентери су је утврдили без дилеме
истичући да је чист ваздух, квалитетна вода и уопште здрава животна средина једно од неотуђивих
људских права. Упориште су
нашли у Универзалној декларацији
о људским правима, другим
међународним и домаћим законима и прописима.
Кроз овакве презентације и
разговор са ученицима, гости
су могли да процене не само
интересовање за Пројекат него
и досадашња постигнућа ученика у решавању проблема у својој
локалној заједници.
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фичним проблемима које имају
водитељи Пројекта у појединим
земљама (Русија, Гана, Ирска,
Малезија, Индонезија, Србија).
Проблеми су углавном слични и
тичу се недостатка мотивације
учесника у Пројекту да своје
слободно време користе за
опште добро. Такође је недостатак свести о постојању онога што
се зове јавна сфера друштвеног
живота често отежавајућа околност да се схвати циљ Пројекта.

људима да разумеју не само то
како да активно учествују већ
и зашто треба да учествују у
доношењу одлука. Циљ је да се
образују нове генерације грађана
који ће бити компетентни,
посвећени и активни.
Превасходан циљ семинара у Лос Анђелесу био је да се
учесници припреме за тренере
наставника и координатора који
ће спроводити овај пројекат у
својим срединама. Зато је требало да учесници развију истинско разумевање појма јавна политика, као и разумевање самог
процеса креирања јавне политике, те да науче како да оснаже друге тренере за успешно
спровођење Пројекта.
Учесници су, такође, имали
прилику да размене досадашња
искуства у успешним тренерским
стратегијама, као и да креирају
нове.
Један од циљева семинара
било је и дизајнирање агенди за
различите варијанте семинара, у
зависности од тога ко су учесници и колико семинар траје.
У пријатној атмосфери сале за
састанке хотела „Мериот” у току
пет дана интензивног целоднев-

ног рада, љубазни домаћин Мајкл
Фишер, програмски директор
Пројекта, и др Лери Герстон,
професор на Факултету политичких наука, Сан Хозе, након одржаних предавања на тему јавне
политике и процеса креирања
јавне политике, стрпљиво су
одговарали на сва питања која су
учесници постављали. Како да
креирамо активности у учионици? Шта ако покуцамо на врата
некога од представника власти,
а он не отвори? Које су одлуке компетенција државе, а које
локалних власти? Како да засигурно знамо ко би требало да
доноси одлуке у вези с јавном
политиком? Шта ако ученици
кажу да нема проблема у њиховој
заједници? Шта ако не препознају
проблем?... Наставници и координатори Пројекта Грађанин
у току петодневног семинара
добили су конкретне препоруке о томе шта предузети у неким
ситуацијама, како се снаћи кад
настане одређени проблем.
Нарочито је било корисно то
што су амерички наставници и
координатори несебично делили своја дугогодишња искуства
у спровођењу овог пројекта с
интернационалним
учесницима. С друге стране, они су имали
прилику да се упознају са специ-

40

Оно што је неопходно за
успешно представљање Пројекта
Грађанин је, свакако, добра
припрема водитеља, која подразумева добро постављен циљ,
детаљно и пажљиво разрађена
агенда, што значи да се водитељ
семинара унапред информише ко су учесници. Да ли су то
само наставници Грађанског
васпитања или неке од хуманистичких наука који већ имају неко
образовање за демократију, или
немају таквог предзнања уопште.
У којој мери је развијена сарадња
међу грађанима у социјалној
сфери друштва из које долазе учесници? Каква су њихова
очекивања, итд.
Зато је неопходна добра
припрема и одређена врста
подршке оних који се у овом послу
налазе дуже. На овом семинару је
потекла идеја да се оствари тесна
сарадња међу свим тренерима и
координаторима Пројекта у виду
неког умрежавања путем интернета (на пример, Facebook) како
би се могла постављати питања,
давати сугестије, размењивати
искуства.
Упркос потешкоћама са
којима се суочавају сви који су
укључени у овај пројекат, не
треба заборавити да је то процес
који захтева време, како је истакао Мајкл Фишер, те да је битније
да ученици прођу све фазе овог
пројекта, да разумеју како функционише принцип демократске партиципације грађана, него
какав ће исход саме акције бити.
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DRUGAČIJA SLIKA
MLADE GENERACIJE
Srednjoškolci u Srbiji žele da
doprinesu rešavanju ekoloških
problema, smanje porodično i vršnjačko nasilje i obezbede jednake
mogućnosti školovanja i prevoza
za svoje vršnjake s invaliditetom.
Ovo je zaključak sa smotre postignuća 240 učenika, koja je u organizaciji Građanskih inicijativa
održana 24. aprila na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Na nastavi Građanskog vaspitanja u srednjim školama u 25 gradova Srbije, učenici su birali problem
ugrožavanja ljudskih prava iz svoje
okoline. Prema pravilima Projekta
Građanin radili su analizu, a potom
predlagali akcije i načine da se takvi
problemi reše ili umanje.
Najbolje rezultate na takmičenju 27 timova postigli su učenici
Gimnazije „Dušan Vasiljev” iz Kikinde. Oni su istraživali o divljim
deponijama i obezbedili podršku lokalne samouprave za njihovo uklanjanje. Posebne pohvale zaslužili su
kreativnošću prezentacije.
Da se aktivnosti ne završavuju
učešćem na smotri, potvđuje profesorka Građanskog vaspitanja Miljana Kitanović, koja je vodila kikindski tim kroz projekat.

„Linija 17 za sve – ona istinski
spaja” podnaslov je projekta tima
Saobraćajno-tehničke škole Zemun.
Srednjoškolci žele da omoguće korišćenje javnog prevoza osobama s
invaliditetom. Tim STŠ u crvenim
majicama osvojio je treće mesto.

nja ekonomska škola iz Sombora, ali
i tim iz Velikog Ropotova sa Kosova.
Pitanje prava na pasoše Srbije kako
se ne bi osećali građanima drugog
reda, kojim su se mladi iz Ropotova
bavili, svojom ozbiljnošću prevazilazi okvire srednjoškolske smotre.

Četvrti po uspehu na smotri,
učenici Gimnazije iz Čačka, predstavili su nalaze o rasprostranjenosti nasilja u porodici i najavili da će
za njegovo suzbijanje tražiti široku
podršku u svojoj opštini.

S druge strane, somborski tim je
uspeo da osmisli niz akcija i alarmira javnost kako bi pomogli njihovoj drugarici Vanji Pilipović i obezbedili sredstva za transplantaciju
srca. U akciji „Srce za Vanju”, za
manje od dva meseca, prikupljeno
je 100 000 evra neophodnih za operaciju. Somborski tim zagovara da
transplantacije srca subvencioniše
država, a rade i na podizanju svesti o značaju doniranja i zaveštavanja organa.

„Plastične kese su glupe jako,
svaki građanin Kučeva misli tako”,
poručila je petoplasirana ekipa Ekonomsko-trgovinske mašinske škole
iz ovog mesta. Tim se zalaže za potpunu zamenu plastičnih zagađivača
prirode papirnim vrećicama.
Ovih pet ekipa predstavljaće Srbiju i prikazati svoj rad na regionalnom
takmičenju ovog leta u Makedoniji.

Smotra je vrhunac dvogodišnjeg
pilot-projekta „Promovisanje tolerancije i etničkog pomirenja na Balkanu" kojim je obuhvaćeno 38 nastavnika/ca Građanskog vaspitanja
iz Srbije i čak 1 000 učenika/ca II,
odnosno III godine srednje škole.

Ličnim primerom su se istakli i
u ekološkoj akciji čišćenja Velikog
parka u Kikindi, a učetvuju i u akciji kojom se promoviše reciklaža.

Cilj smotre – da učenici promovišu svoj rad, Građansko vaspitanje kao predmet i afirmišu aktivnosti mladih u sferi ljudskih prava – u
potpunosti je ostvaren. Svojim prezentacijama i angažmanom, srednjoškolci su potvrdili da stasava
generacija svesnih, informisanih i
aktivnih građana, istakao je Miljenko Dereta na ceremoniji proglašenja
pobednika.

Podršku za ovaj projekat Građanskih inicijativa obezbedio je
Centar za građansko obrazovanje iz
Los Anđelesa.

Drugoplasirani su gimnazijalci sa Uba, čija je inicijativa za osnivanje lokalne kancelarije za mlade
pred realizacijom.

Izvršni direktor Građanskih inicijativa čestitao je najboljima, ali je
napomenuo da pored ovih pet ekipa,
naročito priznanje zaslužuje Sred-

Galerija fotografija sa smotre dostupna je na: http://www.facebook.
com/#!/album.php?aid=172526&id=
115793081709&ref=mf

Nakon smotre, mladi tim je inicirao
razgovore sa predstavnicima loklanih
vlasti. Na okruglom stolu su predstavili svoj projekat, ali i mere za rešavanje
problema, gde će podrška kikindske
samouprave biti neophodna.
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Ovakav projekat pod nazivom
Građanin izvodi se u učionicama širom sveta na više od 40 jezika.
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Искуство гимназијалаца са Уба у стицању грађанских вештина

КАКО „ГРАЂАНИ“ ПОСТАЈУ „АКТИВНИ ГРАЂАНИ”
Дамјана Ојданић
„Признајем да ми на самом
почетку све ово није изгледало као велики изазов. Састанци од октобра до децембра нису увек били занимљиви. Али,
у току истраживања, постепено
сам увиђала сложеност проблема као и нашег начина рада – посебно то што смо радили у четири радне групе, а били смо један
тим и све је требало синхронизовати. Сада сам потпуно променила мишљење. Схватила сам значај
и сложеност тимског рада, колико
је захтевно, с једне, и колико је, с
друге стране, лакше решити проблем заједно.”
Ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, су на
смотри ученичких презентација
у оквиру Пројекта Грађанин
освојили су друго место. Тим
који се залаже за отварање локалане канцеларије за младе у
њихом граду наћи ће се међу
пет представника Србије на
међународној смотри овог лета
у Македонији. Чланице и члан
тима о својим искуствима у раду на пројекту и са саме смотре
кажу:
Јелена Благојевић
„Ово такмичење је оставило
веома јак, позитиван утисак на мене! Јасне пропозиције такмичења
као и целокупна организација били су на веома високом нивоу. Уложили смо доста труда и радили са
задовољством. Схватили смо да
смо један тим и да у сваком тренутку треба да једни другима помогнемо, што смо са спремношћу
и задовољством чинили. За мене је посебно важан увид колико је битан начи на који људима
објашњавамо проблем и колико је
важна аргументација. Посебно је
значајно то што је ово први пут да
су млади у нашем месту на овакав
начин ураде нешто за град, да су
се покренули, а чини ми се да се
нећемо зауставити.”

Јована Вишекруна
„Захваљујући овом пројекту
научила сам на који начин да посматрам заједницу, како да уочавам проблеме, како да их проучавамо и решавамо. Посебно
задовољство представља мој лични доживљај да је свако од нас дао
мали допринос, али који је, у целини гледано, довео до великих промена, тј. до решења проблема.“

Селена Тадић
„Када сада погледам уназад,
рекла бих да је било изузетно
занимљиво, али да није увек било
лако. Најтеже је било да научимо
како да све што смо открили уобличимо и представимо на свима
разумљив начин. Радом на овом
пројекту схватила сам да свако од
нас може нешто да учини за себе
и друге, а да тек удружени можемо да учинимо много за добробит
свих. Допало ми се што сам током рада ступила у контакт са неким мени значајним људима и веома ми се допало што смо успели
да нас доносиоци одлука чују, а да
и остали суграђани не остану глуви већ смо и њих покренули да нам
дају подршку!”

Снежана Ђокић
„У раду на овом пројекту схватила сам како се решавају проблеми у заједници, како „грађани”
постају „активни грађани”, шта
значи тимски рад, а посебно мотивационо делује освојено друго
место на овој смотри.”

Марија Срећковић
„Захваљујући овом пројекту, а
потом и такмичењу, увидела сам
значај тимског рада. Стекла сам
сигурност у јавном наступу, а научила сам и важне процедуре у
истраживању проблема и трагању
за решењем. Такође сам научила колико је важно документовати све што радимо. Када смо посетили Министарство омладине
и спорта, осетила сам понос што
радимо нешто што је важно за наш
град и потврду да је наш проблем
схваћен озбиљно“.

Урош Алимпијевић
„Овај пројекат ми је доказао да труд, залагање и озбиљан
рад заиста доносе резултате!
Такође је показао да власт није
недодирљива и да се на њу може утицати, али и сарадјивати
са њом. Успешна реализација
пројекта и друго место на смотри
су доказ да смо радили на најбољи
начин на који смо знали! Посебно задовољство током рада на
пројекту је што сам радио са седам прелепих девојака!”
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T. Matijaš

PRVI PUT S PROJEKTOM NA SMOTRU I NEKI DAN POSLE
Još jedna godina Građanskog je
donela veoma uspešnu setvu ideja,
dobrih vibracija i srednjoškolskih
vizija. Učenici Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu imali su nekoliko svojih prvih iskustava. Prvi put
na Pravnom fakultetu, prvi put okupljeni u akciji koja vredi da opstane,
prvi put na smotri srednjih škola Srbije, a sve prvi put u Projektu GRAĐANIN.
Posle smotre se sve nastavilo – nesmanjenim elanom ostvaruju se ideje, uređuju male zajednice,
dalje se pletu drugarstva, ozbiljno i
hrabro gleda na svet oko sebe i raste
GRAĐANIN.
A šta se priča? Priča o smotri u
timu počinje pre smotre i traje posle smotre...
Mara:
„Znate šta, to ide ovako! Prvo rad,
pa rad, pa idi svuda i juri svuda, pa
tek onda smotra! Radeći na smišljanju akcije, naučila sam svašta o sebi
i ljudima drugačijim od mene. Upoznala sam novi svet koji ne srećem
na ulici – osobe s invaliditetom. Videla kako mogu da pomognem i sama sebi sebe otkrijem. Nisam pre ni

znala da sam kreativna, čak ni kakvi
su mi stvarno drugari iz škole, ni kako se može družiti i raditi sa nekim
koga znaš i koga tek upoznaješ.”
Jovana:
„Ma, bilo je mnogo lepo raditi na
projektu! Lepa ekipa, znači, saradljiva i vesela. Mala ali važna akcija za
divne ljude našeg grada kojima život
nije lak.”
Ljilja:
„Da, naučili smo da sve što radimo stvarno radimo zajedno i da se u

potpunosti predamo onom što radimo dok ne uspemo.
Sanja:
„Ljudi, upoznala sam društvo,
razmenila mišljenja, videla šta znači saradnja, podrška i razumevanje.
Sve je bilo novo – kako se realizuje projekat, svašta novo u saobraćaju
što nisam znala, pa šta su naša prava
i kako sa njima, šta je kampanja, ko
su OSI. Znate da nisam iz Beograda
i da za silna mesta nisam znala gde
su, a bila sam i na Pravnom i u Radio Beogradu, razgovarala sa ljudima koji su školovani i mudri, a imali
vremena za nas klince!”
Tijana:
„Ja ću kao najstarija (smeh) da
vam kažem ovo – ceo naš rad je bio
prijatan rad. A najvažnije mi je bilo što sam sebe prosvetlila u nekim
stvarima i istovremeno pomagala
drugima. Ideja nam je, ljudi, takva
da ne radimo samo za sebe i na svojim pravima, nego činimo nešto i za
druge i sve vreme se družimo i upoznajemo nove ljude.”
Ljilja:
„A smotra?! Držala sam sve vreme palčeve i na rukama i na nogama! Navijala svim srcem i za nas i
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mo na ovoj akciji! To je fora!”
Sanja:
„Ajd’ sad ozbiljno! Bilo je sve savršeno! Puno učenika, panoa raznih
boja, pa onaj pozdravni govor mladog i zgodnog predstavnika Ministarstva za omladinu i sport! Jeste
bilo treme, ali smo imali podršku
profesorki i učenika u grupi koji su
nas posmatrali. I da znate, ja se sad
osećam pametnija! Saznala sam svašta i sad drugačije razmišljam o problemima. Naši problemi što se učenja
tiče nisu ništa u odnosu na probleme
o kojima su nam pričali OSI...”

za sve u našoj slušaonici! Jeste li videli koliko su ulagali energije svi?
Kao i mi, i drugi su bili malo tremaroši. Smotra je bila super, naučila nas kako da se takmičimo i
budemo jedni drugima prijatelji i
podrška. Navijala sam i strepela i
kod tuđih grešaka...”
Mara:
„Je l’ se sećate kako smo muku
u stomaku pred samu smotru rešili ,čarobnim’ olovkama i podržavanjem i hrabrenjem drugih!”
Jovana:
„Sigurna sam bila da smo dobri i
da smo se dobro spremili. I verovala, onako tajno, da ćemo biti u prvih

pet. Bilo je super! Ni sad ne mogu da
opišem kako me je preplavila velika
radost kad sam čula ime naše škole i projekta. A, je l’ da da je sve bilo organizovano najbolje što može?
Samo sam očekivala da ću čuti sve
prezentacije, a ne samo one u našoj
slušaonici. I dalje sam radoznala kako su izgledale jer su svi panoi bili
super.”
Mara:
„A ja sam jedva čekala smotru!
Da iznesemo ideju pred druge,
razbijemo tremu, da vidimo gde
su drugi. Ma, bili smo najlepši i
najveseliji jer uopšte nismo razmišljali o pobedi! Samo nam je
bilo važno da učestvujemo i radi-
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Tijana:
„Da znaš da je tako! A, opet, iznenadila sam se da ima toliko škola koje su se toliko angažovale na ovom
projektu i smotri. Nisam verovala da
će biti tako puno rada, jer to baš i nije sad u modi ni u školama, ni inače... Stvarno je bila odlična organizacija cele smotre. Iako nisam nikad
pre imala prilike da budem na sličnim zbivanjima, pa ne mogu da uporedim, ovo je bilo baš dobro. Sve se
znalo, kad se i kako radi, bez haosa
iako nas je bilo oko trista! Sviđa mi
se kako to rade ovi u Građanskim
inicijativama. Baš mi se sviđa!“
Mara:
„A novo iskustvo? Pa, ljudi, prvi
put smo u ime tima i škole predstavljali nešto što nam je važno!”
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Светлана Томашевић

ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈАЛКЕ ПРОТИВ
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Пројекат Грађанин – искуство из праксе
Професорка
Светлана
Томашевић из Гимназије из
Чачка припремала је тим за
смотру постигнућа 240 ученика у оквиру Пројекта Грађанин.
Чачанске гимназијалке избориле су у априлу пласман на
међународну смотру. Преносимо осврт на београдску смотру.
припреме, искуства и утиске
младог женског тима и њихове
професорке
Један од предуслова за
остварење демократије је информисан и активан грађанин.
Пројекат Грађанин припрема
ученике за то. Постоје две фазе
рада у оквиру Пројекта: у првој
су стицана знања из различитих области грађанског друштва, а у другој су она практично
примењена.
„Почетна
незаинтересованост ученица у првој фази је
замењена креативном енергијом
која је оснажена сазнањем да
Пројекат има такмичарски карактер”, каже професорка Светлана
Томашевић.

Одабран је тим гимназијалки,
подељен на четири групе, а свака
је имала различита задужења у
складу с правилима Пројекта.
Зашто су за своју презентацију
одабрале баш проблем породичног насиља, ученице из прве групе
кажу:
,,Читајући црне хронике у
штампи, учинило нам се да
је насиље у породици у порасту и одлучиле смо да истражимо ову појаву. Изненадио нас
је број текстова о овој теми на
интернету, као и чињеница да
тај проблем постоји у породицама наших другова из одељења.
То нас је највише мотивисало за
даљи рад, желеле смо да помогнемо нашим друговима, а и осталим
у заједници.”
У жељи да презентација
проблема буде што убедљивија,
ове ученице су чак тражиле
савете
од
професора
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књижевности о дикцији и начину
интерпретирања.
Друга група концентрисала се
на мере власти у вези с одабраним
проблемом.
„У почетку нам је било тешко
јер нисмо знале одакле да кренемо. На срећу, међу родитељима
наших другова има судија и адвоката који су нас упутили на правне акте и тумачили их за нас, јер
ми тај правни језик недовољно
познајемо и тешко разумемо.
Како је рад на Пројекту одмицао, ми смо се боље сналазиле,
што потврђује и наше даље самостално истраживање правних
садржаја на интернету”, рекле су
чачанске гимназијалке.
Као резултат рада треће групе
издвојене су мере за сузбијање
породичног насиља у заједници:
- информисање грађана (о правима, коме да се обрате за
помоћ; о значају одговорности
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о правој подршци и другарству,
али и о важности теме којом смо
се бавиле.”
Управо радећи на решавању
проблема насиља у породици,
ученици професорке Томашевић
упознали су боље његову суштину, али и предности тимског
рада и пароле ,,Сви за једног
један за све”.
Резултате припрема гимназијалке из Чачка представиле су
као један од 27 тимова из школа
из целе Србије, које су у програм
Грађанског васпитања укључиле
Пројекат Грађанин.
и солидарности за решавање
овог проблема);
- вршење утицаја на власт како би се променила постојећа
политика, а рад државних
служби био делотворнији, затим предлог да се изврше измене и допуне закона… Да би
се ове мере спровеле, истакнут је значај утицаја медија.
,,Све што смо сазнале о
могућим мерама, било је на часовима Грађанског, али пошто ту
нема класичног утврђивања и
оцењивања, ми смо олако прелазиле преко тих информација.
Зато нам је била потребна помоћ
професорке. Уз њене сугестије,
наше идеје смо обукле у стручније
форме” – рекле су девојке из треће
групе.

постићи у краћем року. Упркос
томе, четврта група је осмислила
акциони план. Желеле су трајну
промену у корист свих чланова
друштва уз захтев за већу информисаности грађана, грађански
активизам и отвореност јавне
власти за сарадњу.
,,Мотивацију за израду акционог плана нашле смо у чињеници
да је проблем уочљив, а да се
о њему мало говори. Посебно
нас је изненадила заинтересованост и упорност свих ученика из одељења, оних који нису
ушли у тим. Помагали су нам у
осмишљавању паноа, што говори

Професорка
Томашевић
истиче да су због тога припреме, такмичење и укупан рад на
Пројекту важна надоградња
редовном програму предмета
Грађанско васпитање.
Према њеним речима, овај
процес је помогао да тим, али
и њихово одељење, схвати да
се насиље у породици прикрива јер је у тесној вези с емоцијама
и традиционалним поретком и
да се потпуно решење не може
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„На смотри, проглашавање
финалиста дочекале смо тако
сто смо се све ухватиле за
руке и пружале једна другој
подршку. Када смо сазнале да
смо се пласирале, настала је
општа вриска. Опијене успехом, изљубиле смо и професорку
која је највећи ,КРИВАЦ' за наше
учешће...” – каже тим који путује
у Македонију.
За њихову професорку, учешће
на Регионалној смотри у Охриду, али и спонтани загрљај тима
и пољупци које је добила од
ученица довољно говоре о успеху
Пројекта.

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

ZAVRŠENA SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA NASTAVNIKE/CE
GRAĐANSKOG VASPITANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Dodelom diploma uspešnim polaznicima/cama specijalističke obuke za nastavnike/ce Građanskog
vaspitanja u osnovnoj školi završava
se treći ciklus edukacije koju zajedno sprovode Građanske inicijative i
Fakultet političkih nauka, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.
19 gradova iz Srbije počela je u
februaru ove godine. Predavači/ce sa
Beogradskog univerziteta, ali i eksperti/ce iz civilnog sektora i državnih institucija proveli su grupu kroz
sedam modula. Oni su posvećeni temama: Građanstvo u modernim državama, Građanstvo i država, Ljudska prava, Javno zastupanje, Srbija
i Evropa, Odlučivanje u demokratskom društvu, te Integracija dece i
socijalna politika.
Rad grupe su pratili mentori/ke,
a pored predavanja obuka je obuhvatala i radionice i interaktivno
upoznavanje sa savremenim tehnikama koje mogu pomoći u tumačenju gradiva Građanskog vaspitanja.
I dok predavači/ce hvale ozbiljan
pristup i revnost grupe, nastavnici/ce
ističu da im je obuka bila zanimljiva i

višestruko korisna. Pored toga što su
ih uputili na vrednu literaturu, predavači/ce su kod grupe pobudili interesovanje i proširili znanja o sadržajima koje lako mogu primeniti.
Neki od učesnika istakli su predavanja o medijaciji i socijalnom
marketingu, odnosno kampanjama
i reklamama, kao izuzetno upotre-
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bljiva.
Poslednji sadržaj obuke, sesija
„Pitamo Ministarstvo", već u najavi
je pobudio dosta pažnje. Učesnici/ce
jednoglasno ocenjuju vrednom priliku za razgovor o temama koje ih
interesuju sa Snežanom Vuković iz
Ministarstva prosvete.

PREPORUKA KOMITETA MINISTARA U VEZI SA POVELJOM O
OBRAZOVANJU ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO I LJUDSKA PRAVA

Preporuka Komiteta ministara zemljama članicama u vezi sa
Poveljom o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava
Saveta Evrope, usvojena od strane
Komiteta ministara 11. maja 2010.
Komitet ministara
Podsećajući na glavnu misiju Saveta Evrope koja se tiče unapređenja
ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona;
Čvrsto uveren da obrazovanje i
obuka imaju glavnu ulogu u unapređivanju ove misije; (…)
Imajući u vidu da su zemlje članice odgovorne za organizaciju i sadržaj svojih obrazovnih sistema;
Prepoznajući ključnu ulogu nevladinih organizacija i omladinskih
organizacija u ovoj oblasti obrazovanja i želeći da ih podrži u tome,
Preporučuje vladama zemalja
članica da:
- sprovedu mere koje se zasnivaju na odredbama Povelje o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava Saveta
Evrope, kao što je navedeno u
Dodatku ovoj preporuci;
- obezbede široku distribuciju Povelje nadležnim organima tih
zemalja koji su odgovorni za
obrazovanje i omladinu;
Dodatak Preporuci
Povelja o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska
prava Saveta Evrope
Glavna i odgovorna urednica:
Radmila Radić-Dudić
Izvršna urednica: Nataša Govedarica
Zahvaljujemo se autorima tekstova na
doprinosu pri izradi ovog broja časopisa
„Demokratsko građanstvo“
Dizajn: Ivan Valenčak
Priprema: Mališa Vučković
Štampa: yuTOPag Novi Sad
Novi Sad, Futoški put 40b
Građanske inicijative – za Demokratsko
građanstvo
Simina 9a, 11 000 Beograd
E-mail: obrazovanje@gradjanske.org
Web site: www.gradjanske.org
ISSN: 1820-6220

Odeljak I – Opšte odredbe
1. Obim
Ova povelja se bavi obrazovanjem
za demokratsko građanstvo i ljudska prava, kao što je definisano u paragrafu 2. Povelja se ne bavi izričito
srodnim oblastima poput međukulturalnog obrazovanja, obrazovanja
za pitanja jednakosti, obrazovanja
za održivi razvoj i obrazovanja za
mir, osim tamo gde se ove oblasti
preklapaju i u interakciji su sa obrazovanjem za demokratsko građanstvo i ljudska prava.
2. Definicije
Za potrebe Povelje:
a. „Obrazovanje za demokratsko građanstvo“ podrazumeva
obrazovanje, obuku, podizanje
svesti, informacije, prakse i aktivnosti koje su, kroz pružanje
znanja, veština, kao i razumevanja i razvijanja stavova i ponašanja učenika, usmerene na
osnaživanje učenika da primenjuju i brane svoja demokratska
prava i društvene odgovornosti, da vrednuju različitost i da
igraju aktivnu ulogu u demokratskom životu, sa ciljem unapređivanja i zaštite demokratije
i vladavine prava.
b. „Obrazovanje za ljudska prava“ podrazumeva obrazovanje,
obuku, podizanje svesti, informacije, prakse i aktivnosti koje
su, kroz pružanje znanja i veština, kao i razumevanja i razvijanja stavova i ponašanja kod učenika, usmerene na osnaživanje
učenika da doprinesu izgradnji i odbrani univerzalne kulture ljudskih prava u društvu,
sa ciljem unapređivanja i zaštite ljudskih prava i osnovnih
sloboda.
c. „Formalno obrazovanje“ podrazumeva strukturiran sistem
obrazovanja i obuke koji vodi od
predškolskog i osnovnoškolskog
preko srednjoškolskog, pa do visokoškolskog obrazovanja. Formalno obrazovanje se, po pravilu,
odvija u opštim ili specijalizova-

nim obrazovnim ustanovama i
vodi do zvaničnih diploma.
d. „Neinstitucionalno obrazovanje“ podrazumeva bilo koji
planirani program obrazovanja
stvoren izvan granica formalnog
obrazovanja u cilju poboljšanja
obima veština i sposobnosti.
e. „Neformalno obrazovanje“
podrazumeva trajan proces, pri
čemu svaki pojedinac u toku života usvaja stavove, vrednosti
i znanja, crpeći iz obrazovnih
uticaja i izvora u sopstvenom
okruženju, kao i iz svakodnevnog iskustva (porodica, vršnjaci,
susedi, susreti, biblioteka, masovni mediji, posao, igra, itd.).
3. Povezanost obrazovanja za
demokratsko građanstvo i obrazovanja za ljudska prava
Obrazovanje za demokratsko građanstvo i obrazovanje za ljudska
prava su tesno povezani i međusobno se podržavaju. Razlikuju se u fokusu i obimu pre nego u ciljevima
i praksama. Obrazovanje za demokratsko građanstvo se prvenstveno fokusira na demokratska prava
i obaveze i aktivno učešće, a u vezi
sa građanskim, političkim, ekonomskim, pravnim, i kulturnim sferama društva, dok se obrazovanje za
ljudska prava bavi širim spektrom
ljudskih prava i osnovnih sloboda u
svim aspektima života ljudi.
4. Ustavne pretpostavke i prioriteti
zemalja članica
Dolenavedeni ciljevi, principi i politike treba da se primene:
a. sa dužnim poštovanjem ustavnih pretpostavki svake od zemalja članica, primenjujući adekvatna sredstva na te strukture.
b. imajući u vidu prioritete i potrebe svake od zemalja članica.
NAPOMENA: U sledećem izdanju Demokratskog građanstva objavićemo ostatak Povelje koji donosi
pregled ciljeva i principa, preporučenih politika i načina evaluacije i
saradnje u oblasti obrazovanja za
demokratsko građanstvo.

