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Uvodnik
Intervju
Promene na bolje - Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje 
Želimir Popov "Promene na bolje"

• 
• Uputstvo za upotrebu učeničkog parlamenta 
• Regionalna smotra I letnji kamp u okviru projekta Građanin ll
• Ti znaš, prenesi dalje!
• Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja 
• Put ka vrlini kreativne zrenjaninske škole

• Unapređenje nastave Građanskog vaspitanja kroz uspešno povezivanje teorije i prakse 
• Za kompetentniju upravu škole
• Tri časa u Desetoj
• Biciklističke staze za buduće generacije  
• Primena interneta na časovima Fizičkog vaspitanja 
• Povelja o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava Saveta Evrope (II deo)

Internacionalna konferencija projekta Promišljanje o demokratiji

• Kako lakše i brže do posla

Unapređenje obrazovanja 
za demokratsko građanstvo

Primeri dobre prakse
• 
• Nastavak Specijalističke obuke Građanskog vaspitanja
• Niška škola otvorenih vrata iz ugla roditelja
• Novo dvorište i pešački prelaz
• Đaci menjaju Leposavić
• Humanitarni turnir u Železničkoj tehničkoj školi - Mali fudbal za Jelenu
• Građansko vaspitanje u šabačkoj medicinskoj školi
• Projekti međunarodne saradnje
• Medijacija rešava sukob

Bilingvalna nastava za građane i građanke  sveta

Različitost i jedinstvo kroz građansko vaspitanje
• 
• Da li je Građansko vaspitanje u krizi?
• Različitost i jedinstvo, šta mladi o tome misle?
• Republika Makedonija–zajednica puna različitosti

Svetski kongres o građanskom vaspitanju

Više o…
• Mehanizmi za sprečavanje korupcije
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Dragi nastavnici i nastavnice,

Tema Demokratskog građanstva 
koje sada čitate vezana je za razli-
čitosti i za to kako obrazovanje za 
demokratiju može postati genera-
tor društvene promene u kojoj se 
ona prihvata kao vrednost koju tre-
ba čuvati. 

Ustav Srbije i usvojeni zakoni ja-
sno ili nedvosmisleno zabranjuju sve 
vrste diskriminacije. Zašto bi ih iko 
poštovao kada bez ikakvih posledica 
prolaze pojave o kojima mediji re-
dovno izveštavaju:  

•	 „Sve	žene	obolele	od	raka	dojke	
koje lek zoladeks dobijaju duže 
od dve godine 14. januara ove 
godine vraćene su iz Instituta za 
onkologiju bez terapije! Niko ih 
prethodno nije obavestio da one 
više nemaju prava da ga prima-
ju, niti da im sledeća terapija ne-
će biti potrebna.”

•	Na		kontejnerima	za	smeće	po-
stavljenim u blizini knjaževačke 
opštine, odnosno na manje od 
100 metara od Opštinskog suda 
i	SUP-a	neko	je	napisao:	„Prijat-
no, Cigani”. 

•	 „Dvadesetdvogodišnji	mladić	iz	
sela u okolini Kruševca je pre 
nekoliko meseci vraćen sa kapi-
je kada je sa članovima svoje po-
rodice došao u hladnjaču kako 
bi radio neki od sezonskih po-
slova, dok su njegov otac i brat 
dobili posao. Odbijen je zato što 
je gluvonem.”

•	 „Parlamentarna	skupština	Save-
ta Evrope u Strazburu nije rati-
fikovala akreditacije poslaničke 
delegacije Srbije na konstitutiv-
noj sednici 24. januara ove go-
dine, jer u njoj nema žena.”

Poštovanje i prihvatanja različi-
tosti je pitanje jednakosti svih gra-
đana i građanki jedne države i jed-
no od najznačajnijih vrednosnih 
pitanja u svakom društvu. Ono za-
hteva promišljeno ostavljanje pro-
stora za život, rad, kreativnost, ob-
razovanje i zapošljavanje drugima. 
Iskrenost opredeljenja da se poštuju 
sopstveni i međunarodni dokumen-
ti koje je Srbija potpisala, kao i opre-

deljenosti da bude deo Evrope treba 
da bude potvrđena blagovremenim i 
efikasnim odgovorom državnih or-
gana na već spomenute i slične po-
jave	 sa	kojima	 se	 „različiti”	u	Srbiji	
suočavaju. Sistematski i sistemski 
prilaz rešavanju ovih problema jedi-
ni su stvarni pomak ka poboljšanju 
situacije. 

Prilika koju gotovo 100 000 po-
slenika obrazovanja u Srbiji ima 
u svakodnevnom radu sa decom i 
mladima u obrazovnim instituci-
jama, ključni je deo ove priče. Po-
štovanje za nastavničku profesi-
ju i proističe iz velikog uticaja koji 
mogu imati na formiranje stavova 
važnih za buduće ponašanje i ak-
tivnosti onih koji su u školskim 
klupama. Kao i do sada, vaši časovi 
sa đacima prilika su da se razgova-
ra o suštini drugog i drugačijeg koji 
često postaju osnov diskriminacije, 
kršenja ljudskih prava, interperso-
nalnih, grupnih, pa čak i širih su-
koba. Ovaj broj Demokratskog gra-
đanstva vam nudimo kao dodatni 
izvor saznanja o iskustvima učenja 
o različitosti u okviru obrazovanja 
za demokratiju na drugim meri-
dijanima. Ne smemo zatvarati oči 
pred činjenicom da naše društvo, a 
nažalost i mnogi koji su akteri ob-
razovanja – i nastavnici i učeni-
ci – pokazuju znake neprihvatanja 
i neosetljivosti prema različitosti. 
Nasilje u svojim najrazličitijim, a 
ponekad i najekstremnijim oblici-
ma, jedna je od posledica tog ne-
prihvatanja i neosetljivosti.

Reč urednice

Ova publikacija je finansirana kroz 
grant koji je Građanskim inicijativa-
ma dodelilo Ministartvo inostranih 
poslova Sjedinjenih Američkih Dr-
žava. Mišljenja, nalazi, stavovi i za-
ključci u ovoj publikaciji su izneti od 
strane autora i nužno ne odslikavaju 
mišljenje Ministartva inostranih po-
slova Sjedinjenih Američkih Država.
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уз примену индивидуалног обра-
зовног плана (ИОП) могу прила-
годити редовном школовању. 

На специјалне школе ће се 
од сада примењивати много 
озбиљнија политика. Циљ нам 
је да у њих крену деца с висо-
ким степеном сметњи у развоју, 
која су досад била ван система. 
Више од 50 одсто деце с инвали-
дитетом борави у својим кућама, 
без икаквог додира са системом 
школовања. Наша култура је таква 

Интервју 

ПРОМЕНЕ НА БОЉЕ

Инклузија деце с инвалидитетом у редовно школовање и 
завршни испит, односно мала матура, велике су промене 
у систему основног образовања, које су обележиле годину 
за нама. О томе како тече примена нових правила, да ли 
она наилазе на отпор ђака, родитеља, наставника и како се 
систем њима прилагођава, за Демократско грађанство 
говори помоћник министра просвете за предшколско и 
основно образовање и васпитање мр Желимир Попов. 
Он се, поред поменутог, осврће и на стање предмета 
Грађанско васпитање у нашем образовном систему

Какви су досадашњи ефекти 
инклузије деце с инвалидите-
том у основном образовању?

За сада не можемо очекива-
ти неке велике ефекте инклузије. 
Тренутно можемо говорити само 
о	 „препакивању”,	 тј	 премештању	
деце која иду у специјалне школе 
(а тамо им није место) у редов-
не школе. Пре свега, мислим 
на Роме, којима није место у 
специјалним школама, и децу са 
мањим сметњама у развоју, која се 



4

Интервју

да се о њиховом школовању није 
до сада водило много рачуна, и то 
је оно што мора да се промени. 

Напредовали смо у том смислу 
што се ове године у редовне школе 
уписало око 10 одсто више Рома 
него прошле. И раније је у редов-
ним школама било деце са мањим 
сметњама у развоју, али јавност 
на то није обраћала пажњу пре 
званичног увођења инклузивног 
образовања. Број деце с лакшим 
сметњама у развоју се такође 
повећао у редовним школама. 
Њих је у односу на прошлу годину 

уписано између пет, шест одсто 
више. Овим резултатима завр-
шавамо прву годину инклузив-
ног образовања у Србији, а то је 
управо оно малопре поменуто 
„препакивање”.

Како се у школама израђује и 
примењује индивидуални обра-
зовни план за децу са сметњама 
у развоју?

Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, 
предвиђено је да у једном 
одељењу може бити највише двоје 
деце са сметњама у развоју, с тим 

што се онда број деце без сметњи 
смањује за по троје. Дакле, ако су 
два ученика са сметњама у развоју 
у једном одељењу, онда је шест 
ученика мање како би сваком 
ђаку била подједнако пружена 
пажња. Сви су обучени да изра-
де ИОП, али има људи који то не 
воле да раде и који то називају 
бирократијом. Нажалост, деца су 
у том случају на губитку.

Поред учитеља/ице, ко је још 
у школи надлежан за израду и 
примену индивидуалног обра-
зовног плана?

Прва помоћ у изради ИОП 
су педагог и психолог школе. И 
раније је постојао такав инди-
видуални рад са децом, само 
што је сада обавезна и писана 
форма која детаљно одговара на 
питања: како ћете радити са дете-
том, шта планирате да постигне-
те са њим за недељу дана, месец 
дана, и слично. Наставнику овде 
могу помоћи и родитељи чији су 
савети и познавање детета важан 
извор информација. Овај ИОП 
усваја педагошко веће у школи 
које све време треба да прати 
његову примену и резултате. 

Ове године је медијима и 
родитељима приликом уписа 
првака привукао пажњу допис 
Министарства просвете да сва 
деца између 6,5 и 7,5 година 
морају кренути у школу. Многи 
родитељи су бурно реаговали на 
то, због чега? 

То је једна стара норма у Србији 
која постоји од 2004, и у томе 
нема ничег новог. Ми смо откри-
ли, а ја то нисам знао, да велики 
број родитеља тражи одлагање 
уписа деце у школу зато што нису 
емотивно зрела. То не постоји у 
закону. Закон је јасан: сва деца 
између 6,5 и 7,5 морају да крену у 
школу. Она неће емотивно сазре-
ти код куће, то ће се пре деси-
ти у друштву вршњака, а у школи 
постоје педагози и психолози који 
им у томе могу помоћи. 

Једино лекари могу дати 
потврду да дете није здравствено 
или емотивно зрело за полазак у 
школу. Открио сам преко разних 
интернет форума и сајтова да су 
неки родитељи потплаћивали 
лекаре за дијагнозу о емотивној 
незрелости детета за полазак у 
школу. То се ипак није дешава-
ло тако често, али ми ћемо то 
и те како пратити и реаговати 
на време. Мора бити јасно да се 
закон неће мењати. Сва деца наве-
дене старости морају да крену у 
школу, а психолози и педагози 
раде различите врсте тестирања, 
не да би се одложио упис, већ да  
би се формирала одељења и што 
боље упознала деца пре њиховог 
поласка у школу. 

Мала матура или завршни 
испит на крају основне школе 
је такође једна од новина у 
образовању, уведена 2010. годи-
не. Шта та промена подразумева? 

Ново је што завршни испит 
од сада полажу сви ученици без 
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Интервју

обучавању наставника. План нам 
је да учврстимо место предме-
та Грађанско васпитање у школа-
ма, а могући начин за то је да оно 
постане обавезно у неким разре-
дима. Међутим, ово су само 
планови о којима ће одлучивати 
колегијум Министарства. 

Осим неопходне обуке, како 
се настава ГВ може побољшати?

Пре свега, сматрам да ГВ не 
може да предаје сваки настав-
ник/ца. Најквалитетнији кадар 
за то би требало да има дипло-

му психолошких, педагошких 
наука, српског језика, историје, 
социологије и слично. Нисам баш 
сигуран у то како се наставници/е 
природних наука сналазе у томе. 
Позната ми је пракса да се ГВ 
даје људима како би се попунио 
фонд часова и да многи настав-
ници предају без одговарајуће 
обуке за предмет. На свему томе 
морамо радити у будућности како 
би наша деца имала наставу на 
задовољавајућем нивоу. 

Јелена Ожеговић 
Грађанске иницијативе

обзира на то да ли настављају са 
школовањем или не. Квалифи-
кациони испит су пре полагали 
они који уписују четворогодишње 
средње школе. Од сада, сваки 
осмак, поред сведочанства, 
добија и диплому о положеној 
малој матури, независно од одлу-
ке о даљем школовању. За будуће 
средњошколце, мала мату-
ра ће носити 40, а успех из три 
последња разреда 60 бодова.

Друга новост је што ће се до 
2014. године постепено смањивати 
број познатих питања, да би та 
година била прва у којој ће на 
испиту сва питања бити непозна-
та. Овогодишњи осмаци ће пола-
гати испит са 50 одсто познатих и 
исто толико непознатих задатака. 
Промене ћемо уводити постепено, 
тако да ђаци не треба да се плаше. 
Од сада ће тест бити прилагођен 
и деци с инвалидитетом тако што 
ће примењивати стандарде ИОП 
по ком су се школовала. То су, у 
најкраћем, промене које нас чекају.

Ко је сада задужен за збирке 
из којих ће се ђаци припремати?

Програм мале матуре је радио 
Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања и они су 
задужени за збирке које очекујемо 
крајем овог полугодишта. Све 
збирке других аутора које изађу у 
међувремену нису важеће. Уверен 
сам да ће нови систем смањити 
„сиву	 економију”	 давања	 часова	
по школама. Припреме за малу 
матуру су сада обавезне за све, па 
ће многи наставници/е остати без 
додатног новца који су узимали за 
приватне часове. 

Шта је са „комбинованим 
делом” завршног испита?

То је део испита који чине 
питања из хемије, географије, 
историје, биологије и физике. 

Пробна тестирања су плани-
рана за генерације садашњих 
петака, који ће први полагати 
комплетан завршни испит са 
потпуно непознатим питањима 
2014. године. Прво у низу проб-
них тестирања комбинованог 
дела планирано је за следећу 
школску годину. Општа оцена 
јавности читавог концепта мале 
матуре је позитивна. Проме-
не које доносе мала матура и 
инклузија нису и не смеју бити 
нагле, јер то не би било фер 
према ђацима у чијем интересу 
све ово и радимо.

Предмет Грађанско васпи-
тање се приближава својој првој 
деценији у школама Србије. Како 
Министарство просвете оцењује 
његову примену и развој?

Ми нисмо задовољни како се 
Грађанско васпитање спроводи 
у школама, али ми смо великим 
делом одговорни за то. Настав-
ници који предају осмом разре-
ду још нису прошли обуку, и то 
није на задовољавајућем нивоу. 
Предвиђена су средства за то а 
помоћ у реализацији тражићемо 
од Грађанских иницијатива, које 
су до сада биле веома успешне у 
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Ciljevi Svetskog kongresa su 
obuhvatali:

•	 Razmenu	informacija	o	progra-
mima, projektima i aktivnosti-
ma sprovođenim kroz međuna-
rodne programe Civitasa. 

•	Upoznavanje	 sa	 radom	 Centra	
za građansko obrazovanje Indo-
nezije u oblasti obrazovanja za 
demokratsko građanstvo.

•	 Isticanje	 jedinstvenih	 aspeka-
ta programa građanskog ob-
razovanja u Aziji, uključuju-
ći programe koje podržava Biro 
za demokratiju, ljudska prava i 
rad Ministarstva spoljnih po-
slova, i implementacija Osnova 
demokratije.

•	Omogućavanje	 profesionalnog	
razvoja i izgradnje kapaciteta 
Civitasove mreže međunarod-
nih programa, kao i razmena 

informacija o njenim programi-
ma, projektima i aktivnostima. 

Sastanak za umrežavanje svih 
prisutnih je obeležio otvaranje ove 
konferencije 23. jula 2010. godi-
ne. Jedinstvo i različitost je bila te-
ma plenarne sednice: Indonežanski 
demokratski proboj koja je održana 
sutradan. Sednici je usledila disku-
sija Prihvatanje različitosti i građe-
nje jedinstva kroz građansko vaspi-
tanje, kao i sastanci na kojima su 
razmatrani problemi pojedinih ze-
malja. Prisutni su uveče imali pri-
liku	 da	 pogledaju	 film:	 „Svet	 ka-
kav želimo“, koji govori o iskustvi-
ma đaka i nastavnika iz celog sveta 
i svih učesnika Projekta Građanin. 

Nedelja, 25. jul, bila je posveće-
na Indoneziji i Aziji i obuhvatila dve 
plenarne sednice: Pregled rada za 
Centar za građansko obrazovanje In-
donezije i Primena osnova demokra-
tije u Aziji. Po završetku ovih sedni-
ca, učenici su imali priliku da pred-

SVETSKI	KONGRES	
O	GRAĐANSKOM	VASPITANJU

Nataša Govedarica

Različitost i jedinstvo kroz Građansko vaspitanje

U julu ove godine, domaćin Svetskog kongresa o građanskom 
vaspitanju bio je Centar za građansko obrazovanje u 
Indoneziji. Tema konferencije održane u Džakarti, glavnom 
gradu	Indonezije,	bila	 je	„Prihvatanje	različitosti	 i	građenje	
jedinstva kroz građansko vaspitanje“. Kongres je, iz više od 
70 zemalja, posetilo oko 250 posetilaca
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stave svoje studijske grupe iz Projek-
ta Građanin, a šest odeljenja je uče-
stvovalo na smotri radova učenika iz 
Projekta Građanin. Potom su održa-
ne dve panel diskusije: Indonežanski 
obrazovni pejzaž i Građansko vaspi-
tanje u Tajlandu i  Maleziji. 

Građanske inicijative je na Svet-
skom	kongresu	predstavljala	Radmi-
la	 Radić-Dudić,	 koordinatorka	 pro-
grama za građansko obrazovanje u 
Građanskim inicijativama. Ona je 
prisutnima ukratko predstavila do-
sadašnje zalaganje i rezultate GI u 
procesu saradnje sa institucijama. 

Informacije o 14 godina rada na 
obrazovanju za demokratiju Gra-
đanskih inicijativa prikazane su 
primerima načina rada do 2000. 
godine i onog koji se odvijao u po-
slednjoj deceniji dvadesetog veka. 
Za učesnike i učesnice je bilo zani-
mljivo da čuju način i primere prav-
ljenja mreže prodemokratski ori-
jentisanih organizacija i građana u 
Srbiji i pripremu organizacija civil-
nog društva za iniciranje i održava-
nje demokratskih promena u perio-
du do 2000. godine. Takođe su bili 
zainteresovani za iskustva u uspo-
stavljanju partnerskih odnosa sa in-
stitucijama važnim za  demokratsko 
građanstvo koje se odvijalo posled-
njih 10 godina.  Prikazan je primer 
uspostavljanja partnerske saradnje 
sa Ministarstvom prosvete, koja je 
za rezultat imala razvijanje progra-
ma za novouvedeni predmet u os-
novnim i srednjim školama, izradu 
priručnika za nastavnike u V, VI, 
VII i VIII razredu osnovne, kao i u 
III i VI razredu srednje škole. Tu je i 
7,500 obučenih nastavnika Građan-
skog vaspitanja u osnovnim škola-
ma, više od 300 nastavnika osnov-
nih i srednjih škola koji su prošli 
Specijalističku obuku koju Građan-
ske inicijative sprovode u saradnji sa 
Fakultetom političkih nauka.  

Prisutnima je pažnju privu-
kla adaptacija programa Građanin 

(Centra za Građansko obrazovanje 
iz Los Anđelesa) za izvođenje na-
stave u VI razredu osnovne škole, s 
obzirom	na	to	da	 je	Projekat	„Gra-
đanin“ na različite načine uklju-
čen u obrazovanje za demokratsko 
građanstvo u svim zemljama uče-
snicama Kongresa. Isto interesova-
nje pratilo je prezentaciju modifi-
kovanog	projekta	„Građanin“	koji	je	
projektno bio zastupljen u srednjim 
školama Srbije i obuhvatio više od 
900 đaka.

Konferencija je završena 26. ju-
la raspravom o budućim pravcima 
Mreže Civitasovih međunarodnih 
programa sa temom: Liderstvo i na-
sleđe u građanskom vaspitanju. Kli-
nike za profesionalni razvoj, završ-
na večera, indonežanski kulturni 
performans i ceremonija dodele na-
grada obeležile su svečano zatvara-
nje ovogodišnje konferencije.

Voditelji i govornici na konferen-
ciji došli su iz celog sveta i imali pri-
liku da diskutuju o svojim ličnim i 
nacionalnim iskustvima, izazovima 
i uspesima, kao i o svojim vizijama 
budućnosti. Takođe su podelili raz-
mišljanja u pogledu građanskog ob-
razovanja u svojim sredinama i važ-
nosti rada sa mladima na izgradnji 
budućnosti	 njihovih	 nacija.	 Regio-
nalni sastanci su se održavali sva-
kodnevno u cilju isticanja onih pi-
tanja koja su specifična za određene 

sredine. Učesnici na Svetskom kon-
gresu su imali priliku da razgovara-
ju o konkurentnim političkim filo-
zofijama i uporede istoriju i iskustvo 
svog naroda sa ulogom vlade u reša-
vanju kontroverznih pitanja. Mnoge 
sednice su bile informativne za na-
stavnike u vezi sa unapređivanjem 
nastave i materijala na njihovim ča-
sovima Građanskog vaspitanja pu-
tem integrativnih i inovativnih me-
todologija zasnovanim na aktivnom 
učenju, ohrabrivanju diskusija, dija-
loga, učešća i donošenja odluka me-
đu učenicima, kao i putem prouča-
vanja velikog truda i rezultata do ko-
jih su došli ljudi iz celog sveta. 

 
Klinike za profesionalni razvoj 

su, između ostalog, obuhvatale sle-
deće teme:

•	 Pomaganje	nastavnicima	u	ski-
ciranju i predstavljanju ključnih 
komponenti za razvoj nastave 
Građanskog vaspitanja za uče-
nike i revitalizaciju postojeće 
nastave, i razmenjivanje strate-
gija za rad sa vladinim i nevladi-
nim organizacijama u cilju pro-
širenja i unapređenja programa 
Građanskog vaspitanja

•	Osmišljavanje	 materijala	 koji	
bi pomogli nastavnicima u in-
tegrisanju složenih pitanja, kao 
što su etnička raznolikost, glo-
balizacija, religija, tradicija i 
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ljudska prava, u postojeće Gra-
đansko vaspitanje

•	 Predstavljanje	 informacija	o	su-
štinskim elementima Projekta 
Građanin: pružanje pregleda sa-
držaja, razgovor o načinu adap-
tacije materijala uz obzir prema 
različitim kulturama, predstav-
ljanje različitih modela izložbe-
ne vitrine i procene portfolija

•	 Razmenjivanje	uspešnih	strate-
gija i najboljih praksi za primenu 
programa	„Osnovi	demokratije“

•	Modelovanje	načina	za	primenu	
tehnologija u cilju povezivanja 
učenika i partnera u oblasti gra-
đanskog vaspitanja iz celog sveta

Centar za građansko obrazovanje 

Programi građanskog vaspitanja 
mogu da budu delotvorna sredstva 
za promovisanje društvene kohezije 
i harmonije u zemljama čija je po-
pulacija etnički i verski raznolika. 
Rezultati	 pokazuju	 da	 je	 učešće	 u	
ovim projektima uspelo da kod uče-
nika poveća razumevanje javne po-
litike i demokratskih politika uop-
šte, potakne osećaj društvene odgo-
vornosti, pomogne im da uvide po-
vezanost između lokalnih i global-
nih pitanja, i ojačalo znanje učenika 
o važnosti korišćenja svojih građan-
skih prava. Neka od glavnih pitanja 

koja su učenici zamoljeni da anali-
ziraju jesu: Šta je građansko vaspi-
tanje? Šta čini dobrog građanina i 
legitimnu vladu? Šta građani mogu 
da preduzmu kad vlada izgubi svoj 
legitimitet? Centar za građansko 
obrazovanje je postao poznat u me-
đunarodnim razmerama po svom 
uspehu, a naročito po uspehu svoja 
dva programa:

Projekat Građanin

Projekat Građanin je najšire me-
đunarodno usvojen program Cen-
tra za građansko obrazovanje koji 
je u celom svetu preobrazio školsku 
sredinu za učenje. Projekat počinje 
tako što učenici daju odgovor na pi-
tanje:	 „Na	 koji	 način	 građani	 mo-
gu da učestvuju u rešavanju proble-
ma u zajednici?” Potom se od uče-
nika traži da identifikuju problem 
kojim će se baviti, a koji je specifi-
čan za njihovu zajednicu. Oni pri-
kupljaju podatke iz raznih izvora 
kako bi uspešno ispitali i analizira-
li alternativne politike. Učenici ra-
zvijaju i predlažu javnu politiku i 
prave nacrt akcionog plana kako bi 
mogli da utiču na odgovarajuću dr-
žavnu instituciju ili vladinu agen-
ciju da usvoji predloženu politiku. 
Učenici funkcionišu kao razred i 
donose odluke na osnovu konsen-
zusa kad odaberu pitanje kojim će 
se baviti i izrade studijske grupe ka-
ko bi analizirali i rešavali ovo pita-

nje. Domaći zadaci i zadaci koji se 
rešavaju u okviru učionice obuhva-
taju intervjuisanje lokalnih ekspe-
rata i sprovođenje ličnog istraživa-
nja iz sekundarnih izvora. Projekat 
se završava time što se od učenika 
zatraži da razmisle i kažu šta su na-
učili, kako su to naučili i šta bi ura-
dili drugačije. 

Osnovi demokratije

"Osnovi demokratije" je kuriku-
lum predviđen za đake od vrtića pa 
do kraja srednje škole i usmeren je 
na tri koncepta koja su od osnov-
nog značaja za razumevanje poli-
tike i vlasti: autoritet, odgovornost 
i pravda. Ovo je drugi međunarod-
no najšire usvojen program Centra 
za građansko obrazovanje koji mo-
že da dopuni i unapredi već etabli-
rani Projekat Građanin. Ovaj pro-
gram pomaže mlađim učenicima 
da analiziraju i odgovore na teška 
pitanja,	na	primer:	„Koja	je	razlika	
između moći i autoriteta?” U Indo-
neziji se koristi forum teatar kao 
metod u cilju unapređenja procesa 
učenja. Forum teatar je interaktiv-
ni vid teatra u kom se publika pod-
stiče na razgovor sa glumcima da 
bi mogla da istraži različite nači-
ne rešavanja nekog problema ili pi-
tanja. Uz glumce i publiku, posto-
ji	i	„džoker”	koji	postaje	medijator	
između ove dve grupe. Inkorpo-
riranje aspekata ove participativ-
ne umetničke forme u kurikulum 
„Osnova	 demokratije“	 omogućuje	
učenicima da nauče osnovne prin-
cipe demokratije, tako što razvi-
jaju i glume scenarije koji se bave 
problemima zajednice.  

Za više informacija posetite zva-
nične internet prezentacije

Centra za građansko obrazovanje iz 
Indonezije: 
www.cce-indonesia.org/

Civitas međunarodnih programa:
www.civiced.org
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Различитост и јединство кроз Грађанско васпитање

Бавио сам се Грађанским 
васпитањем у Естонији са разли-
читих аспеката у последњих 
скоро 20 година и нисам могао 
да схватим зашто је изречен тако 
оштар суд. У Естонији имамо, у 
оквиру Националног курикулума, 
Грађанско као обавезан предмет 
који се изучава у шестом, деветом 
и дванаестом разреду, по два пута 
недељно у сваком од ових разреда. 
На питање зашто тако мисли, које 
сам поставио по завршетку ради-
онице, водитељ је објаснио да је 
Грађанско васпитање као идеал 
замишљено као интерактиван и 
узбудљив део школског живота, 
који је усмерен на усвајање вред-
ности и заснива се на учењу кроз 
практичан рад. Оно може да буде 
осмишљено као засебан предмет 
или пак као приступ интегрисан 
на нивоу целокупног образовања. 
Нажалост – Грађанско васпитање 
је готово свуда попримило облик 
обичног, сувопарног школског 
часа. Због тога је у кризи. 

У неку руку, могу да се сложим с 
оваквом оценом јер се и у Естонији 
на крају дванаестог разреда 
редовног школовања стандарди-
зованим тестовима врши прове-
ра знања из обавезног предмета 
Грађанско васпитање. Ова окол-
ност доста ограничава наставни-
ке Грађанског у погледу њиховог 
стила: најбољи начин да спреме 
ученике за полагање стандарди-
зованих тестова јесте да их науче 
„стандардизованим”	начинима.	

Без обзира на то, ако бисмо 
поредили Грађанско са већином 

других школских предмета, може-
мо утврдити да оно садржи много 
мање чињеница и других подручја 
„строгог	знања“	од	осталих	пред-
мета. Природа Грађанског је, пре 
свега, да научи младе чланове 
друштва да критички размишљају 
како би усвојили знања, вештине 
и ставове за могући бољи учинак 
и сналажење у животу, у складу 
са настојањима и циљевима демо-
кратског друштва. У том смислу, 

провера знања из Грађанског не 
може бити слична провери знања 
из других предмета, где је удео 
чињеница и других знања већи – 
из Историје, на пример. У тесту 
из Грађанског мора да буде више 
простора да се покажу личне 
вештине и образложења сопстве-
них виђења. Они који састављају 
тестове из Грађанског у Естонији 
још нису сасвим постигли овај 
циљ.

Током последњих 10 годи-
на, Естонија је, попут многих 
других земаља у Европи и свету, 
имала прилику да у гимназијама 
промовише и примени Пројекат 
Грађанин, осмишљен у Центру 
за грађанско образовање у Кала-
басасу, у Калифорнији. Коорди-
натор сам за примену Пројекта 
Грађанин у школама у Естонији 
још од 2002. године. У току прошле 
програмске године (2009/2010) 

Цивитасови међународни партне-
ри из Ајове, Илиноиса и Индијане 
(САД), Летоније и Естоније спро-
вели су анкету међу ученицима да 
би прикупили њихове евалуације 
о утицају Пројекта Грађанин. 

У ту сврху је у октобру 2009. 
године, у сарадњи са партнерима, 
састављен упитник. У оквиру тог 
упитника, ученици су одговарали 
на следећа питања:

ДА ЛИ ЈЕ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ У КРИЗИ?
Сулев Валдмаа

На једној од радионица одржаних током Међународног светског 
конгреса ЦИВИТАС у Џакарти у јулу 2010. године, водитељ 
радионице је изразио свој став да је предмет Грађанско васпитање 
у кризи, и то у међународним размерама. Сулев Валдмаа је шеф 
Унескове Катедре за грађанско васпитање и мултикултурне 
студије на Институту Јан Тенисон у Естонији. У ауторском тексту он анализира горе 
поменути став и даје своје виђење стања предмета Грађанско васпитање.
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•	како	 најчешће	 изгледају	
њихови часови грађанског (које 
се врсте различитих метода 
и приступа користе у процесу 
учења, о каквим се друштвеним 
проблемима разговара),

•	на	који	су	се	начин	они	бави-
ли Пројектом Грађанин,

•	какву	 је	 додатну	 вредност	
Пројекат Грађанин пружио 
ученицима. 

Анкета је спроведена од 
јануара до марта 2010. године, а 
испитано је 120 ученика из пет 
различитих школа, који похађају 
од 8. до 12. разреда. Шездесет 
два одсто испитаника су биле 
девојчице, а 38 одсто дечаци. У 
три школе настава се одвијала на 
естонском, а у преостале две на 
руском језику. Две од пет школа 
су се налазиле у главном граду. 

Сваки испитаник је споме-
нуо да је обрађивао Пројекат 
Грађанин у школи. Педесет пет 
одсто је назначило да је Пројекат 
обрађиван у оквиру додатне 
наставе после редовних школ-
ских часова, а четрдесет пет 
одсто да је Пројекат углавном 
рађен у периоду од четири до 12 
недеља као део редовних часо-
ва из Грађанског, па чак и у окви-
ру часова из других предмета. 
Сваки пројекат се завршавао или 
формирањем студијских група 
пројекта или, у 52 одсто случајева, 
јавном презентацијом рада. 

Одговори ученика на први низ 
питања о природи редовне наста-
ве из Грађанског показали су да:

•	око	 60	 одсто	 ученика	 ника-
да није разговарало о изборима и 
гласању на часовима грађанског, 
а око 40 одсто је рекло да ника-
да нису разматрали питања јавне 
политике;
•	 нешто	 мало	 боље	 је	 ствар	

стајала са дискусијом о проме-
нама у животу заједнице – 10 
одсто је казало да о томе никад 
нису разговарали, али око 80 
одсто је потврдило да су то чи-
нили бар једном месечно; 

•	 25	 одсто	 је	 тврдило	 да	 ника-
да нису причали о поштовању 
разлика међу људима, а исто-
времено је 70 одсто рекло да су 
то чинили бар једном месечно;

•	На	 питања:	 Да ли сте у про-
теклих шест месеци у склопу 
школских задатака или из не-
ког другог разлога:

- написали писмо представнику 
владе? 

- телефонирали представнику 
владе?

- потписали петицију?
- посетили седницу локалног са-

вета?
- били укључени у телевизијску 

или радијску информативну 
емисију или политички ток-
шоу? итд.

понајвише ученика одговара са 
„Нисмо	 то	 радили”	 (више	 од	 80	
одсто). 

На основу наведених подата-
ка и одговора на слична питања 
о природи редовне наставе из 
Грађанског, које су дали анкети-
рани ученици од осмог до двана-
естог разреда из пет различитих 
школа, можемо извући закључак 
који у великој мери подржава 
закључак мог колеге из Бугарске 
о томе да је Грађанско васпитање 
у кризи. Изгледа да се естон-
ски пример, нажалост, укла-
па у општи оквир неинтерак-
тивне 45-минутне наставе из 
Грађанског васпитања, која се 
заснива на класичном предавању 
по уџбенику.

Наравно, морамо признати да 
постоји појава као што је  ментали-
тет,	или	„карактер	нације”.	Наиме,	
у поређењу са другима, естон-
ски ученици су више критички 
настројени и скромнији у својим 
одговорима. У спровођењу исте 
анкете одговори летонских учени-
ка на иста питања били су много 
позитивнији и с више ентузијазма 
и самопоуздања. Аутор овог члан-
ка не верује да постоје велике 
разлике у стиловима и присту-
пима у извођењу наставе, у педа-

гошким ресурсима и програмима 
између две мале суседне земље, 
Естоније и Летоније, будући да 
деле исту 50-годишњу совјетску 
историју. 

На питања у вези са њиховим 
искуствима везаним за Пројекат 
Грађанин, анкетирани ученици 
су рекли да је Пројекат Грађанин 
помогао њиховом разумевању 
Грађанског васпитања. Три 
одсто њих је чврсто подржа-
ло ову изјаву, а 39 одсто се само 
сложило. Неутралних је остало 
41 одсто. Остали се нису сложи-
ли с овом тврдњом, али је с обзи-
ром	 на	 „скромну”	 природу	 Есто-
наца, 42 одсто позитивних и 41 
одсто неутралних судова младих 
људи представља веома позити-
ван резултат. 

Ако се пажљиво погледа шта су 
ученици истакли као позитивне 
ефекте Пројекта Грађанин, види 
се да je развој лидерских вешти-
на, као позитиван ефекат, оцењен 
врло скромно: 70 одсто ученика је 
у том погледу остало неутрално, 
а остали, њих 30 одсто, поделили 
су се на две једнаке групе – једну 
која ову тврдњу подржава и другу 
која је оповргава. Следеће питање 
се тицало развоја истраживач-
ких вештина: 30 одсто се сложи-
ло или чврсто верује да Пројекат 
Грађанин има позитивне ефек-
те на ову вештину, 45 одсто је 
било неутрално, а остали се нису 
сложили. Педесет пет одсто се 
сложило или се чврсто сложи-
ло с изјавом да их је Пројекат 
Грађанин натерао да се боље 
упознају са проблемима у окви-
ру заједнице. Исто толико висок 
(55 одсто) проценат је позитивне 
оцене ефекта Пројекта на вешти-
ну ученика у јавном наступу. 

На питање “Коју би, ако би 
иједну, од научених вештина могао 
да искористиш у решавању разли-
читих проблема?”, оцена учени-
ка, према категоријама вешти-
на које су до танчина изграђене у 
оквиру Пројекта Грађанин, била је 
прилично висока: 

Различитост и јединство кроз Грађанско васпитање
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54 одсто анкетираних учени-
ка је одговорило да би могли да 
искористе способност критич-
ког мишљења. Код више од 60 
одсто испитаника биле су пози-
тивно истакнуте следеће вешти-
не: вештине јавног наступа, 
вештине коришћења интернета, 
истраживачке вештине, вешти-
не решавања проблемских зада-
така, вештине при раду са људима 
различите старосне доби. 
Највиши резултат је дат вештина-
ма презентације (72 одсто) и, што 
је било изненађујуће, вештинама 
слушања (76 одсто)!

Овакви резултати процене 
Пројекта Грађанин коју су дала 
естонска школска деца између 14 
и 18 година старости сведоче о 
неоспорним позитивним ефекти-
ма коришћења методе Пројеката 
у настави Грађанског васпитања. 
Свакако постоје и други типови 
метода погодних за коришћење у 
настави Грађанског, али Пројекат 
Грађанин, осмишљен у Центру за 
грађанско образовање, представља 
једну од најкомплекснијих и интер-
национално најбоље прилагођених 
и најопробанијих метода која 
увек гарантује позитивне резул-
тате у настави која се младима 
држи о питањима јавне политике. 
Пројекат има позитиван исход јер 
је занимљив и користан за ученике. 
То оправдава зашто ми у Естонији 
Пројекат Грађанин	 зовемо	 „Хајде	
да радимо нешто корисно!“.

Да закључимо – заиста посто-
ји опасност да ће Грађанско 
васпитање склизнути у кризу 
„академизма“.	 Истовремено,	 наш	
свет, којим царује глобализација, 
сваким даном нуди све више 
изазова. Како би се ти изазо-
ви превазишли, потребни су 
знање и вештине. То знање и те 
вештине се у свој својој сложе-
ности најбоље показују у нашој 
младој генерацији кроз приме-
ну интерактивне наставе. Метод 
Пројекта је једно од решења које 
би могло да помогне да се спре-
чи продубљивање кризе у настави 
Грађанског васпитања.

 Građansko obrazovanje je pr-
vi i osnovni način da naši građani 
steknu neophodna znanja i vešti-
ne kako bi postali obavešteno i an-
gažovano građanstvo. Premda po-
stoje mnoge ustanove koje igraju 
važnu ulogu u obrazovanju ljudi da 
primene svoje veštine, znanja i sta-
vove, škole su te koje imaju važan 
zadatak da nauče učenike kako da 
budu odgovorniji građani (Centar 
za građansko obrazovanje, 2009). 
Kao odgovorni građani, pojedinci se 
osećaju dovoljno osnaženim da do-
prinesu stvaranju značajnih prome-
na za sebe i svoje zajednice. Među-
tim, to osnaživanje može da bude 
ograničeno ukoliko rasizam, etnička 
mržnja i siromaštvo postanu izazovi 
sa kojima ti pojedinci moraju da se 
susreću i kojima moraju da se bave 
iz dana u dan. Suviše često se deša-
va da pojedinci, suočeni s ovakvim 
izazovima, poveruju da ne mogu ni-
šta da promene u svom životu ili u 
životu svoje zajednice, i na taj način 
nastaje jaz u osnaživanju (Berman i 
Bolton, 2009).

Jaz	u	osnaživanju	se	razrešava	ta-
ko što se učenicima pruži prilika za 
angažovano iskustveno učenje, čime 
im se omogućuje da steknu osećaj 
moći ili odgovornosti, kao i sposob-
nost da utiču na promenu i napra-
ve pozitivnu razliku za sebe i druge. 
Ovo je suština građanskog obrazo-
vanja. U svim srodnim oblastima, 
škole bi trebalo da za svoje učenike 
stalno obezbeđuju prilike za isku-

stveno učenje u oblasti građanskog 
obrazovanja i osnaživanja. Ne sa-
mo da će ovakve prilike učenicima 
omogućiti da steknu korisna lična 
iskustva nego će učenici biti uklju-
čeni i u autentične vidove pomoći 
zajednici u cilju poboljšanja svoje 
ličnosti i svoje zajednice.   

Na nivou škole, jaz u osnaživa-
nju možemo da premostimo tako 
što ćemo u našim učionicama obez-
bediti okruženje u kom će učeni-
ci moći da preuzmu obaveze, pod-
staknu zajedništvo među školskim 
drugarima i dobiju priliku da nešto 
promene za sebe i druge u razredu. 
Nastavni plan i program treba da 
postavlja stvarne probleme u svetu 
koje bi učenici rešavali. Učenici tre-
ba da rešavaju ove probleme udru-
ženom primenom sopstvenih snaga 
i snaga drugih učenika. Nastavnici 

Različitost i jedinstvo kroz Građansko vaspitanje

dr Natali Bolton
RAZLIČITOST	I	JEDINSTVO,	
ŠTA MLADI O TOME MISLE?
Održivost demokratije zavisi od pripremanja mladih 
ljudi za to da postanu građani koji razumeju svoja prava i 
obaveze i poseduju znanja, veštine i motivaciju da sudeluju 
u građanskom i političkom životu nacije. Na koji način 
je to izvodljivo u Sjedinjenim Američkim Državama, 
za Demokratsko građanstvo otkriva dr Natali Bolton, 
asistentkinja na Univerzitetu Misuri u Sent Luisu
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treba da drže svrsishodnu, zanimlji-
vu i temeljnu nastavu, pri tom do-
zvoljavajući učenicima da pokažu 
da umeju da upotrebe svoje znanje i 
veštine za svoju dobrobit i dobrobit 
čitave zajednice. Zbirno uzete, ove 
ideje predstavljaju suštinu građan-
skog obrazovanja. Učenici uče da je 
njihova građanska dužnost da budu 
potpuno obavešteni, da učestvuju u 
donošenju odluka i da se uključe u 
javni život. 

Pri obavljanju moje praktične de-
latnosti kao građanskog edukato-
ra i istraživača u Sjedinjenim Dr-
žavama, koristim Parkerovih šest 
dimenzija kao smernice i okvir u 
mojoj nastavi i istraživanju ili u radu 
sa nastavnicima i učenicima, u cilju 
unapređivanja građanskog vaspita-
nja u svim predmetnim oblastima 
u svakoj učionici. Volter S. Parker 
(2005) identifikovao je šest dimen-
zija u obrazovanju demokratskog 
građanstva: promišljanje (diskusija i 
donošenje odluka), glasanje, predu-
zimanje akcije u okviru zajednice, 
znanje, demokratske vrednosti i dis-
pozicije. U ovom članku ću detaljno 
opisati način na koji koristim Parke-
rove dimenzije u cilju osnaživanja 
mladih da vrednuju različitost i je-
dinstvo kako bi imali čvršće zajed-
nice. Svi nastavnici i učenici mogu 
sistematski da koriste ove dimenzi-
je demokratskog građanstva u ra-
znim disciplinama od osnovne škole 
i kroz čitavu srednju školu. 

Promišljanje

Korišćenje promišljanja omogu-
ćava da se povede rasprava i da se 
potom donese odluka koja će se ti-
cati svakog učesnika. Promišljanje 
uključuje diskusiju zato što tako 
učesnici mogu da međusobno raz-
menjuju i procenjuju ideje. Slušanje 
različitih stavova podstiče kogni-
tivni rast i uspešnije je ako učenici 
imaju priliku da se susretnu sa mi-
šljenjima koja su u suprotnosti sa 
njihovim sopstvenim i da ih saslu-
šaju (Parker, 2005). Dva delotvor-
na vida promišljanja koja koristim 
su: sokratovski seminar i blogovi. 
Obe strategije koristim sa celim ra-

zredom i u malim grupama da bih 
podstakla dijalog o onome što se u 
razredu čita, citatima, političkim 
crtanim filmovima, umetnosti, itd. 
Sokratovski seminari i blogovi mo-
gu da se služe strogim i promišlje-
nim dijalogom koji pomaže učeni-
cima da steknu dublje razumevanje 
složenih ideja. Oni podstiču učeni-
ke da budu uljudni tako što ih uče 
da govore s poštovanjem sa sago-
vornikom i saslušaju sve učeni-
ke, da budu otvoreni za razne ide-
je koje će im pomoći u razvijanju 
ličnog mišljenja, kao i da budu ak-
tivni i angažovani učesnici. Budući 
da učenici uče o različitim temama 
i pitanjima, oni mogu da učestvu-
ju u produktivnom diskursu koji se 
kreće od ispitivanja do zagovaranja 
i pomaže im da donesu informisa-
ne odluke na osnovu kolektivnog 
razmišljanja. 

U okviru bloga, kao i u okviru so-
kratovskog seminara, učenicima se 
postavljaju pitanja u vezi sa nekim 
štivom, citatom, umetničkim de-
lom, itd. Na sokratovskom seminaru 
učenici obrazuju unutrašnji i spolj-
ni krug i odgovaraju na pitanja, po-
stavljaju nova pitanja i/ili nadogra-
đuju ideje drugog učenika. Učenici 
mogu i da se slože ili ne slože sa ko-
mentarima drugih. Unutrašnji krug 
je	„aktivan”	ili	krug	u	kom	se	govo-
ri. Učenici koji su u spoljnom kru-
gu nastupaju kao posmatrači i daju 
povratnu informaciju unutrašnjem 
krugu u pogledu uspešnosti njiho-
vog diskursa. Ovaj postupak se po-
navlja tako što unutrašnji i spoljni 
krug zamene mesta. Pri blogovanju 
se služi sličnim postupkom, ali tu 
učenici koriste internet stranicu ili 
tablu postavljenu u učionici da jav-
no iznose odgovore i komentare ili 
postavljaju nova pitanja za struktu-
rirani javni razgovor. 

Glasanje 

Predavanja o glasanju ne treba da 
budu ograničena samo na političke 
izbore i politički proces. Glasanje 
stoji u vezi sa promišljanjem i tre-
balo bi da usledi posle diskusije ili 
u trenutku kada treba doneti odlu-
ke. Ako se učenicima redovno pru-

žaju mogućnosti izbora i donošenja 
odluka u okviru učionice, kod uče-
nika se javlja osećaj lične odgovor-
nosti. Davanje mogućnosti učeniku 
da sam izabere koji će sadržaj pokri-
ti, tutorske aktivnosti i ocenjivanje 
ne samo da prave razliku u vidovi-
ma učenja nego i omogućuju učeni-
cima da ovladaju pokazivanjem zna-
nja i veština pred samima sobom i 
pred drugima. Učenici takođe stiču 
poštovanje prema različitosti, uvi-
đaju da ne misle ili ne uče svi na isti 
način ali da, u većini slučajeva, sva-
ko radi na tome da ima iste ciljeve i 
postignuća. 

Preduzimanje akcije u okviru 
zajednice

Dimenzija pomoći i preduzima-
nja akcije u okviru zajednice zaista 
omogućuje učenicima da se osna-
že i nešto značajno promene. Ova 
dimenzija povezuje građansko uče-
nje sa školskim iskustvima. Učešće 
u zajednici i aktivnostima u okvi-
ru zajednice može da bude druš-
tvene i političke prirode. Primer 
društvene akcije je volontiranje u 
akciji recikliranja otpada. Primer 
političke akcije je predlaganje no-
vih pravila nekom organu uprave. 
Popularan kurikulum koji se kori-
sti u Sjedinjenim Državama i u sve-
tu i koji promoviše političku akciju, 
ali koji isto tako može da promovi-
še društvenu akciju, jeste Projekat 
Građanin. Projekat Građanin je 
usmeren na učenike koji procenju-
ju potrebe zajednice tako što iden-
tifikuju ključni problem i glasaju o 
njemu, na primer o uvođenju oba-
veznog nošenja kacige prilikom vo-
žnje motocikla na autoputu, sma-
njenju zakonski dozvoljenog nivoa 
alkohola u krvi vozača i zabrani 
štetnih masti u obrocima u škol-
skoj menzi. Učenici istražuju pro-
blem, ispituju alternativne politi-
ke, predlažu i razvijaju sopstvenu 
javnu politiku i prave akcioni plan. 
Učenici mogu koristiti tehnologi-
ju prilikom glasanja i identifikova-
ti potrebe zajednice služeći se elek-
tronskim glasanjem. Takođe mogu 
koristiti blogove, vikije i potkasto-
ve za prikupljanje mišljenja pozva-

Različitost i jedinstvo kroz Građansko vaspitanje
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nih članova zajednice na temu lo-
kalnih potreba. 

Znanje

Preuzimanje odgovornosti za 
učenje uključuje i obaveštenost uče-
nika ili učenica u vezi sa sadržajem. 
U Sjedinjenim Državama, nacional-
ni i državni standardi predstavlja-
ju vodič za ono što bi učenici tre-
balo da znaju i za ono što bi trebalo 
da umeju da urade. Zainteresovane 
strane iz raznih zajednica pomogle 
su da se osmisli i obezbedi povrat-
na informacija u pogledu sadržaja 
koji treba da bude obuhvaćen ovim 
standardima. U ovom trenutku, Sje-
dinjene Države razmatraju međuna-
rodne standarde budući da se nacio-
nalni i državni standardi revidiraju 
kako bi se učenici pripremili da po-
stanu kompetentni građani sveta. 

 
Kurikulum, nastava i ocenjiva-

nje treba da budu usklađeni s ovim 
standardima. Ovi standardi tako-
đe treba da se saopšte učenicima na 
jeziku koji oni mogu da razumeju. 
Isto tako, učenici treba da preuzmu 
odgovornost u vođenju tabelarnog 
zapisa i nadgledanja svog učenja 
pri dostizanju ovih standarda. Tre-
balo bi da nastavnici rade na stal-
nom davanju povratne informaci-
je učenicima o stepenu učeničkog 
ovladavanja ovim standardima. Po-
dučavanje nastavnika o tome kako 
se za tu svrhu ovi standardi koriste 
u saradnji sa drugim nastavnicima 
predstavlja veoma dragoceno isku-
stvo ali i dobar način da nastavnici 
u Sjedinjenim Državama provode 
zajedno neko vreme. 

Vrednosti i predispozicije 

Građanske demokratske vred-
nosti u Sjedinjenim Državama obu-
hvataju prava pojedinca na život, 
slobodu i potragu za srećom; javno 
ili opšte dobro; pravdu; jednakost u 
mogućnostima; raznolikost; i odgo-
vornost (Parker, 2005). Postoji opšta 
saglasnost među Amerikancima da 
su to vrhunske vrednosti. Vredno-
sti su apstraktne zamisli i uglavnom 
se ne mogu neposredno posmatrati, 

ali se mogu izvoditi na osnovu poje-
dinačnih odluka ili akcija. Građan-
ske dispozicije su crte privatnog ili 
javnog karaktera koje su od suštin-
skog značaja za održavanje i una-
pređivanje demokratije (Branson i 
Kigli, 1998). Branson i Kigli (1998) 
takođe su došli do zaključka da se 
građanske dispozicije razvijaju to-
kom	vremena	„kao	rezultat	onog	što	
se nauči i iskusi kod kuće, u školi, u 
zajednici i organizacijama građan-
skog društva“. U skladu s tim, gra-
đanski edukatori moraju da preuz-
mu vođstvo u podučavanju učenika 
građanskim dispozicijama i da ih 
ohrabruju da pokazuju i zagovara-
ju svoje građanske dispozicije u ci-
lju promovisanja naše predstavnič-
ke demokratije. 

U radu sa nastavnicima kori-
stim Nacionalne građanske predis-
pozicije razvijene u Centru za gra-
đansko obrazovanje u Sjedinjenim 
Državama (National Standards 
for Civics and Government, 1994). 
Primeri za građanske dispozicije 
obuhvataju otvorenost uma; pre-
govaranje i kompromis; uljudnost; 
samilost; kritičko razmišljanje; 
upornost; poštovanje prava drugih 
pojedinaca; poštovanje zakona; po-
štenje; patriotizam; toleranciju pre-
ma različitosti; građansko usmere-
nje; hrabrost. Na jednom od prvih 
predavanja koje držim nastavnici-
ma preispitujemo definicije nacio-

nalnog standarda. Definicije treba 
sročiti svojim rečima kako bismo 
mogli da ih razumemo i osetimo 
kao svoje, i ne samo reči nego i nji-
hova značenja. Nastavnici potom 
obavljaju sličan zadatak sa svojim 
učenicima. Građanske vrednosti i 
dispozicije se učenicima uglavnom 
uvode na početku školske godine 
ili kursa da bi se uspostavila i odr-
žala pozitivna kultura u učionici. 
Držanje predavanja učenicima o 
građanskim dispozicijama u svim 
učionicama, a zatim i kontinuira-
no uključivanje ovih dispozicija u 
kurikulum, nastavu i ocenjivanje, 
kao i njihovo korišćenje tokom ce-
le školske godine, podjednako su 
važni kao i praktikovanje i zago-
varanje njihove primene ne samo 
u učionicama nego i u svakodne-
vnom životu. 

Podučavanje učenika o važno-
sti uključivanja u dijalog, donošenja 
informisanih građanskih odluka, 
glasanja i uključivanja u javne akcije 
zaista može da pomogne učenicima 
da postanu osnaženi pojedinci, pu-
ni samopouzdanja i posvećeni do-
brobiti svojih zajednica. Najvažnije 
je da praktikovanje i promovisanje 
ovih dimenzija osnaži sve naše mla-
de ljude bez obzira na njihovu rasu, 
etničku pripadnost ili društveno-
ekonomski status, i uveri ih da su 
oni naša budućnost i da će oblikova-
ti svoje buduće zajednice na osno-

Različitost i jedinstvo kroz Građansko vaspitanje
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Лорета Георгиева, мр Анита Ангеловска 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
– заједница пуна различитости

Различитост и јединство кроз Грађанско васпитање

vu odluka koje donesu danas i akcija 
koje danas preduzmu. 

Berman, S. and Bolton, N. (jesen 
2009).  Civic education needs to be-
gin early. Campaign to Promote Ci-
vic Education, pp.1-2 and 5. Calaba-
sas, CA: Center for Civic Education.  

Branson, M. and Quigley, C. 
(septembar 1998). The role of civic 
education. 

The Communitarian Network. 
Washington, DC: The George Was-
hington University Institute for 
Communitarian Policy Studies.

Campaign for the Civic Missi-
on of Schools (2006). Call to action. 
Washington, DC: Author. Center 
for Civic Education (1994). National 
standards for civics and government. 
Calabasas, CA: Center for Civic 
Education.

Parker, W. C. (2005). Social 
studies in elementary education. 
Upper	 Saddle	 River,	 NJ:	 Pearson	
Education, Inc.

O autorki: dr Natali Bolton je 
asistentkinja na Univerzitetu Mi-
suri u Sent Luisu. Drži predavanja 
iz istraživanja, evaluacije i statisti-
ke studentima koji su na masteru 
i doktorskim studijama. U okviru 
istraživanja, njena interesovanja su 
u oblasti građanskog vaspitanja i 
angažmana, ocenjivanja i reforme u 
obrazovanju. 

У Македонији се од Уста-
ва, па кроз образовни систем 
и образовне политике подсти-
че грађење осећања припадно-
сти својој држави и заједници, 
односно изградња личности које 
примењују и прихватају права и 
одговорности, а истовремено се 
формира и систем заснован на 
вредностима властите културне 
заједнице. 

Уставом Републике Македо-
није из 1991. године гарантују се 
основне слободе и права човека 
као грађанина, а тиме и право да 
слободно изражава своју наци-
оналну припадност, да изража-
ва и негује свој идентитет и да 
остварује своја права у домену 
културе, уметности, образовања 
и науке.

Практична примена политике 
различитости представља особит 
изазов у образовним установа-
ма. Политика различитости се у 
великој мери ослања на образов-
ни систем који треба да укључи 
што више индивидуа и који мора 
бити осетљив према различитим 
заједницама које живе у оквиру 
државе. 

У наставном плану за основне 

школе у Републици Македонији 
наставни предмет Грађанско 
образовање је заступљен у обавез-
ним предметима за седми и осми 
разред са једним часом недељно 
или 36 часова годишње. Садржај 
овог наставног предмета је у 
тесној вези са наставним пред-
метима које ученици изучавају у 
претходним разредима, а особи-
то са наставним програми-
ма и активностима ученика на 
часу разредне заједнице, где се 
разрађују теме личног и друштве-
ног развоја ученика.

Прихватање различитости 
и стварање јединства је сушти-
на грађанског образовања, што 
се може видети и у глобал-
ним и у конкретним наставним 
циљевима наставног програ-
ма. Сврха програма је да ученик 
разуме право на различитост 
и да развије осећај за узајамно 
разумевање и толеранцију међу 
припадницима других култура, 
да научи да човек може живети на 
различите начине, да одабере свој 
стил живота и да ту различитост 
треба поштовати. 

Кроз предмет ученик се учи да 
открива примере непоштовања 
људских права и демократских 

Република Македонија, као и највећи 
број држава, одликује се разноликошћу 
у етничкој и верској припадности 
становника.  Мр Анита Ангеловска, 
наставница Грађанског образовања у ОШ 
„Крсте	 Мисирков”,	 и	 Лорета	 Георгиева,	
извршна директорка Македонског 
центра за грађанско образовање (МЦГО), 
објашњавају на који начин је у Македонији 
пристуно прихватање различитости и 
креирање јединства кроз грађанско васпитање 
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ници који предају овај предмет 
треба да допринесу стварању 
демократске климе у разреду, да 
се брину о употпуњавању учења 
кроз активности и понашање 
ученика у разреду, школи и 
ширем окружењу. Путем истра-
живачких активности ученици 
треба да износе своје мишљење, 
прихватају вредности у обла-
сти људских права и демократ-
ског уређења друштва и да буду 
одгајани за солидарност и сарадњу 
са другима. Важан циљ наставе 
грађанског образовања није само 
учење него и васпитање за добро 
понашање према себи и другима. 
Важно је и подстицати код учени-
ка узајамну комуникацију саглас-
но постигнућима у остварењу 
људских права, демократском 
уређењу друштва и грађењу 
друштвеног и културног иденти-
тета.

Подршка невладиног сектора
циљевима грађанског обра-
зовања

Образовни систем Репу-
блике Македоније добија стал-
ну подршку невладиног секто-
ра, а у овом пољу рада значајне 
су активности које спроводи 
Македонски центар за грађанско 
образовање (МЦГО). Саглас-
но наставним плановима и 
могућностима за организовање 
ваннаставних активности у 
школама, Центар у оквиру својих 
дугорочних стратешких циљева 
има и циљ: промовисање учења 
и практиковање демократије 
у школама. Активностима које 
реализује МЦГО ради се на: 
повећању поверења међу омла-
дином у етнички мешовитим 
заједницама; давању подршке 
наставницима и младима у 
спровођењу активности и учењу 
да аргументовано дискутују како 
би се понашали демократски; 
успостављању дијалога и сарадње 
између младих. 

У протеклих шест годи-
на, МЦГО, у сарадњи са основ-
ним и средњим школама, ради 

вредности у школи и изван ње, у 
заједници. Задовољење потреба 
и жеља треба да буде у сагласно-
сти са заједницом. Он се подстиче 
да поштује различите људе, неза-
висно од њихове етничке припад-
ности, језика, рода, боје, вере; да 
уме да поштује и развија власти-
ту културу и да прихвата вред-
ности других култура; да допри-
носи сузбијању дискриминације, 
стереотипних размишљања и 
предрасуда.

Грађанско образовање – теорија 
и пракса демократије

Настава грађанског образова-
ња омогућује ученицима да 
усвајају знања и вештине и 
припрема их да размишљају 
и прихватају вредности које 
унапређују живот савременог 
друштва. Због специфичности 
овог предмета, требало би да се 
избегне површност у приступу и 
да се он не посматра независно од 
историјских и друштвених усло-
ва, него врло детаљно, у складу 
са тековинама у области људских 
права и слобода и непосредном 
заштитом људских права и слобо-
да у друштву и преузимањем 
грађанских обавеза.

У ствари, неопходно је да се 
ученици оспособе да приме-
не знања. Истовремено, учени-
ци треба да разумеју како да се 
живи у заједници у којој постоји 
велики број културних разли-
ка међу њеним члановима, да се 
навикну да превазилазе узајамне 
неспоразуме толеранцијом и 
поштовањем, а и како да спре-
че стварање конфликата. Стичу 
културу мира, културу медија, уче 
како да преузму друштвену одго-
ворност и на тај начин се развијају 
у одговорне и активне грађане.

Наставни програм Грађанског 
образовања може се успеш-
но спровести применом школ-
ских метода и активно-
сти за подстицање детаљног 
учења, сарадње и самостал-
ног истраживања и откривања 
знања. У том контексту, настав-

на пројектима који доприносе да 
ученици, наставници и родитељи 
у мултиетничким заједницама 
раде заједно и да се друже и при 
том имају могућност да боље 
упознају карактеристике разли-
читих етничких група. Учећи 
заједно, учесници пројеката 
лакше прихватају и поштују 
различитости, а све особе 
које су укључене у активности 
постају свесније да је заједнички 
живот у њиховој мултикултурној 
заједници врло важан.

Сваки од ових пројеката непо-
средно доприноси томе да учени-
ци размењују мишљења и ставове 
о актуелним темама у Македонији 
и да стекну знања о глобал-
ним питањима расправљајући 
међусобно у својој заједници, али 
и са ученицима из других земаља. 
Од особитог значаја је што су кроз 
ове пројекте ученици побољшали 
способности за слушање, аргу-
ментоване расправе, формирање 
ставова и доношење одлука засно-
ваних на аргументима. 

Циљ образовања је да помаже 
у унапређењу поверења између 
чланова посебних заједница у 
оквиру глобалног друштва, а 
ово се поверење може развијати 
и одржавати једино уколико 
постоји узајамна комуникација. 
Због тога, улога невладиног 
сектора и улога образовних 
институција јесте да подржавају 
опстанак различитости посебних 
култура кроз спровођење актив-
ности које подстичу узајамно 
упознавање и дружење. 
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Primeri dobre prakse

Dragana	Stefanović,	Gimnazija	„Takovski	ustanak”,
Gornji Milanovac

BILINGVALNA	NASTAVA	ZA	GRAĐANE	I	
GRAĐANKE	SVETA

koriste literaturu, izvore i materijale 
koji su dostupni na internetu uglav-
nom	samo	na	engleskom	jeziku.	Ča-
sove građanskog vaspitanja smo 
koncipirali tako da učenik/ca aktiv-
no učestvuje u nastavnom procesu, 
da doprinosi kvalitetu nastave, iz-
boru materijala i sadržaja. Takva or-
ganizacija podstiče i motiviše đake. 
Teme bliske interesovanjima mladih 
ljudi i aktivno učešće u izradi pre-
zentacija koje predstavljaju praktič-
nu stranu sadržaja o kojima se ra-
spravljalo na času, motivišu decu i 
predstavljaju pravi poligon raznovr-
snih mogućnosti da jezik koji upo-
znaju u okviru različitih nastavnih 
predmeta nađe praktičnu primenu.

Ako se za cilj i ideal savremenog 
obrazovanja uzima globalni građa-
nin  – mlada osoba koja govori naj-
manje dva strana jezika i za koju se 
može reći da je informatički pisme-
na, neophodno je školske predmete 
sagledati i prezentovati na modifi-
kovan način koji će voditi ostvare-
nju ovog cilja.

U	Gimnaziju	„Takovski	ustanak”	
je školske 2009/2010. godine prvi 
put uvedena bilingvalna nastava na 
srpskom i engleskom jeziku. Nasta-
va se na ovaj način izvodi u okviru 
biologije, geografije, hemije, raču-
narstva i informatike, matematike 
i likovne kulture. Kako bi na ade-
kvatan način svoje predmete izlaga-
li na engleskom jeziku, profesori/ke 
su bili u obavezi da pohađaju kurse-
ve i steknu odgovarajuće sertifikate. 
Da bi unapredili nastavu i povećali 
zastupljenost engleskog jezika, osim 
redovnih časova profesori i profe-
sorke engleskog jezika drže časo-
ve sekcije (gde se učenici upoznaju 
sa kulturom, istorijom i umetnošću 
zemlje čiji jezik uče) i građanskog 
vaspitanja u potpunosti na engle-
skom jeziku.

Časovi	građanskog	vaspitanja	su	
od neprocenjive vrednosti za razvoj 
jezičke kompetencije i fluentnosti 
đaka u bilingvalnom odeljenju. Te-
me i sadržaji koje Građansko vas-
pitanje nudi raznovrsni su i intere-
santni za decu i pružaju mogućnost 
da iskažu sopstveno mišljenje ili po-
dele neko lično iskustvo sa vršnjaci-
ma. Na taj način oni su motivisani 
da	govore	na	engleskom	 jeziku.	Či-
njenica da to nije čas jezika, gde će 
njihovo izlaganje biti predmet oce-
njivanja, doprinosi da đaci prevazi-
đu inhibicije kad treba da govore na 
stranom jeziku.

Sam predmet Građansko vas-
pitanje u velikoj meri je unapređen 
kad se nastava odvija na engleskom 
jeziku. Učenici/e su podstaknuti da 

Nastava u okviru ovog predme-
ta osmišljena je kao stalna veza Gra-
đanskog vaspitanja i engleskog je-
zika, uz povremenu korelaciju sa 
predmetima kao što su informatika, 
likovna kultura i psihologija, zavi-
sno od teme i projekta na kom deca 
u tom trenutku rade.

U	gimnaziji	 „Takovski	ustanak”	u	Gornjem	Milanovcu	se	
od školske 2009/2010. godine izvodi bilingvalna nastava na 
srpskom i engleskom jeziku. Ovi časovi su od neprocenjive 
vrednosti za razvoj jezičke kompetencije i fluentnosti 
đaka, ali su se pokazali i kao podsticajna novina, kako za 
njih, tako i za njihove nastavnike i nastavnice. Zadovoljna 
rezultatima, autorka ovog teksta Dragana Stefanović, iz 
Gimnazije	 „Takovski	 ustanak”,	 nada	 se	 da	 će	 ovaj	model	
poslužiti i drugima
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Naša gimnazija uspešno sarađuje 
sa dve gimnazije iz Slovenije. Ta sa-
radnja obuhvata razmenu učenika, 
predstavljanje svoje kulture i gra-
da, organizovanje brojnih programa 
za doček i animiranje posetilaca iz 
inostranstva. U okviru časova gra-
đanskog vaspitanja u bilingvalnom 
odeljenju nastavili smo i nadgradili 
saradnju sa partnerima iz Slovenije, 
pripremili brojne projekte na engle-
skom jeziku koji promovišu naš grad 
i školu. Naš sledeći korak u okviru 
te saradnje je učešće na konkursu za 
izradu biznis planova za turističku 
prezentaciju našeg kraja.

Plan i program Građanskog vas-
pitanja, kao i koncept nastave koji 
je primenjen, omogućio nam je us-
pešnu saradnju sa nevladinim sek-
torom, posebno u oblasti zaštite 
životne	 sredine.	Đacima	 smo	omo-
gućili da stupe u kontakt i intervjui-
šu inostrane učesnike/ce Seminara 
o zaštiti životne sredine, koji je odr-
žan u Gornjem Milanovcu u okviru 
programa razmene mladih iz svih 
evropskih zemalja.  Tom prilikom su 
naši đaci razgovarali sa mladima iz 
raznih zemalja, upoznali se sa pro-
blemima održivog razvoja i zaštite 
životne sredine, a sve ovo je bila sa-
mo jedna od mogućnosti da usavr-
še svoj engleski jezik. Kao rezultat 
ovog projekta, đaci su snimili kraći 
film sa intervjuima učesnika/ca po-
menutog seminara. Snimljeni mate-

rijal koristili su za promociju ekološ-
kih pitanja u našoj sredini.

Nastava građanskog vaspita-
nja koja se izvodi na stranom je-
ziku otvara i živopisno oslikava 
pitanje kulturnih miljea; upoređi-
vanje i kontrastiranje kultura; pre-
vazilaženje razlika; predstavljanje, 
pojašnjavanje i usvajanje politič-
ke korektnosti. Nije dovoljno po-
znavati jezik bez kulturnih okvi-
ra. Da bismo jezik koristili na pravi 
način, neophodno je naučiti kako, 
kada i gde treba nešto reći. Da bi-
smo verno dočarali aktuelne kul-
turne okvire, korisno je u nastavu 
uključivati strane časopise, odlom-
ke iz knjiga, dokumentarne filmo-

ve, video klipove… Trudili smo se 
da kroz radionice uvedemo aktu-
elne teme i dešavanja jer program 
Građanskog vaspitanja pruža veli-
ku mogućnost prilagođavanja sa-
vremenim tokovima.

Ideja o uvođenju bilingvalnog 
odeljenja, kao i svi projekti realizo-
vani u okviru tog odeljenja, poka-
zali su se uspešnim. U ovoj školskoj 
2010/2011. godini je povećano inte-
resovanje za bilingvalno odeljenje, 
pa je novo odeljenje brojnije. Na-
stava građanskog vaspitanja ocenje-
na je kao veoma dobra ideja i veoma 
dobar projekat, tako da ove godine 
nastavljamo već započeti program i 
imamo još jednu grupu koja je zain-
teresovano započela projekte na ča-
sovima Građanskog vaspitanja.

Projekat bilingvalne nastave od 
velike je koristi za nastavu stra-
nog jezika, i predmeta građanskog 
vaspitanje. Praksa je pokazala da 
su učenici bili veoma motivisani, 
da su aktivno učestvovali u radu i 
pokazali veliku kreativnost i anga-
žovanost. Nadam se da će neko od 
kolega i koleginica uzeti u obzir na-
še iskustvo i primeniti ga u svojoj 
školi. Ovakav vid nastave doprino-
si ostvarenju savremenih nastavnih 
ciljeva i usmeravanju đaka ka mo-
delu globalnog građanina.
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Илија Вујачић, декан Факулте-
том политичких наука, и Радми-
ла Радић-Дудић, координаторка 
програма Грађа-нског образовања 
Грађанских иницијатива, свечано 
су отворили овогодишњи циклус 
Специјалистичке обуке који се, 
захваљујући сарадњи Факултета и 
Грађанских иницијатива, успеш-
но реализује већ четврту годину 
заредом.

Овогодишњу обуку похађа 
25 наставника/ца из 17 градова 
Србије, који су изабрани између 
87 пријављених. Конкуренција 
међу онима који Грађанско 
васпитање предају у основним 
школама била је још већа. Ову 
групу чини 25 наставника/ца из 
20 градова, изабраних између чак 
190 пријављених.

Обе групе су прошле 
предвиђено градивo кроз модуле: 
Грађанство у модерним друштви-
ма, Грађанство и држава, Људска 
права, Јавно заступање, Србијa и 
Европа, Одлучивања у демократ-
ском друштву и Интеграција деце 
и социјална политика. Програм 
за предаваче и предавачице у 
средњим школама обухвата и теме 
као што су Већинско одлучивање 
и консензус и Социјална сигур-
ност и социјална политика. Ту је 
и посебно предавање о медијима, 

њиховом утицају и могућностима 
коришћења у настави и ваншкол-
ским активностима.

Учесници и ученсице су у оквиру 
свих модула имали прилике да чују 
следеће предаваче и предавачице:

Са Факултета политичких 
наука, учесницима/цама обуке 
су својим предавањима помог-
ли: Чедомир Чупић, Даша 
Духачек, Дренка Вуковић, 
Никола Бељинац, Слави-
ша Орловић, Тања Мишчевић, 
Сњежана Миливојевић, Тама-
ра Џамоња-Игњатовић, Снежа-
на Ђорђевић, Зоран Стоиљковић, 
Жарко Пауновић и Владимир 
Павићевић. Богољуб Лазаревић, 
Борислава Максимовић и Жели-
мир Попов, из Министарства 
просвете, такође су пренели своја 
искуства учесницима обуке.  Са 
Филозофског факултета у обуци 
наставница и наставника учесто-
вали су: Драган Попадић, Љиљана 
Левков и Дубравка Стојановић. 
Из Грађанских иницијатива учес-
ницима су предавали: Миљенко 
Дерета, Миленко Анђелковић 
и Јованка Ћоровић, као трене-

ри Тима ТРИ. Осим поменутих, 
раду учесника обуке су помогли: 
Биљана Радосављевић, председ-
ница Педагошког друштва Србије, 
Бранка Јосимов из Асоцијације за 
креативну комуникацију и дебату, 
Даница Вучинић, ауторка емисије 
„Кажипрст“,	 Дејан	 Цветковић	
из Градског центра за социјални 
рад, Ђуро Шушњић, социолог, 
Иван Младеновић из Инсти-
тута за филозофију и друшт-
вену теорију, Јакша Шћекић, 
новинар-телевизијски продуцент, 
Ксенија Миленковић, саветница 
потпредседника владе за ЕУ, Лела 
Вељковић из Завода за социјалну 
заштиту, Марија Петровић, 
Центар за права детета, Миодраг 
Павловић, Филолошки факул-
тет, Нада Кораћ са Педагошког 
факултета у Јагодини (Универзи-
тет Крагујевац), Наташа Рашић 
– Пројекат подршке Правосудној 
академији Србије, Невена 
Вучковић-Шаховић и Татјана 
Папић са Правног факултета у 
Београду (Универзитет Унион), 
Соња Стојановић, директорка 
Београдског центра за безбед-
носну политику, Срђан Ђуровић 
из Центра за примењене европ-

Примери добре праксе

НАСТАВАК СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ОБУКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА

Наташа Говедарица

Након почетка школске године 2010/2011, средином септембра почео је и нови 
циклус Специјалистичке обуке за наставнике/це Грађанског васпитања у основним и 
средњим школама коje Грађанске иницијативе организују у сарадњи са Факултетом 
политичких наука 



19

Već četiri godine sam član Saveta 
roditelja	OŠ„Sreten	Mladenović	Mi-
ka” i za sve to vreme roditelji su bi-
li značajan faktor u donošenju odlu-
ka vezanih za život škole.  Mi smo 
odlučivali o visini tzv. učeničkog di-
nara,  o načinu trošenja sakupljenog 
novca, predlagali visinu nastavnič-
kih dnevnica za izvođenje ekskurzi-
ja, odlučivali o izboru destinacija za 
iste. Poštujući zakonsku procedu-
ru, tenderi su otvarani u prisustvu 
predstavnika roditelja. Direktorka 
škole  Suzana Popović-Ickovski re-
dovno nas je okupljala i podrobno 
obaveštavala o radu škole, uspesi-
ma učenika, eventualnim problemi-
ma, podnosila je godišnje izveštaje i 
detaljno nas upoznavala sa načinom 
utroška novca. Nikada nije rukovo-
dila sastancima demonstrirajući ta-
ko nam dobro znanu direktorsku sa-
movolju. Ona je sa nama roditeljima 
razgovarala apsolutno uvažavajući 
sve naše argumente. Nikada nisam 
osetila da nam se nešto nameće, i 
da smo tu da bismo zadovoljili for-
mu, već sam bila sigurna da smo tu 
da bismo se dogovorili. Zbog takvog 

stava direktora menadžera, kvorum 
na sastancima nikada nije bio pro-
blem – gotovo svi roditelji su redov-
no dolazili na sastanke – jer smo 
osetili	da	smo	„važni”	i	da	možemo	
da utičemo na život i rad škole. Da 
ne budem pogrešno shvaćena – ko-
munikacija između direktora i rodi-
telja nije svedena samo na sastanke. 
Njena vrata su svakodnevno otvore-
na i, verovali ili ne, ona poznaje svu 
decu u školi i gotovo sve roditelje. 

Zato i ne čudi činjenica što je 
Centar za interaktivnu pedagogiju 
odabrao	 baš	 „našu”	 školu	 za	 pilot-
projekat	 na	 temu	 „Uključivanje	 ro-
ditelja u život i rad škole”. Trebalo je 
doživeti tu pozitivnu radnu stihiju 
koja gotovo nikoga nije ostavila po 
strani. Imali smo radne sastanke sa 
trenerima iz Beograda koji ponekad 
trajali	i	po	četiri	sata.	Roditelji	i	na-
stavnici izlazili su sa njih zadovolj-
ni, svesni da se zajednički borimo za 
dobrobit naše dece. Koordinatorka 
projekta i profesorka Engleskog je-
zika,	 	 Jasmina	 Stanković	maestral-
no je obavila svoj posao i projekat 

je uspešno za-
vršen. Fanta-
stično je zami-
šljen i još bolje 
realizovan. Na 
samom počet-
ku je psihološ-
kinja škole Sla-
đana Golubović 
predstavnicima 
roditelja održala 
radionicu	 „Ak-
tivno slušanje”, 
a onda su ti rodi-
telji na roditelj-
skim sastancima 
ostalim rodite-

Jelena	Đorđević
NIŠKA	ŠKOLA	OTVORENIH	
VRATA	IZ	UGLA	RODITELJA

Primeri dobre prakse

Jelena	 Đorđević	 je	 prosvetna	 radnica	 jedne	 škole	 i	 u	 ovom	
tekstu, na osnovu svog profesionalnog iskustva, analizira 
saradnju	sa	upravom	niške		OŠ	„Sreten	Mladenović	Mika”,		iz	
ugla roditelja

ске студије, Срђан Богосављевић, 
Ипсос Стратешки маркетинг, 
Тамара Лукшић Орландић, заме-
ница Заштитника грађана, Тања 
Ранковић из Тима за социјално 
укључивање и смањење сиро-
маштва, Владимир Атељевић 
из Канцеларије за европске 
интеграције, Владимир Међак, 
начелник одељења за унутрашње 
тржиште у Канцеларији за 
европске интеграције и Загорка 
Голубовић, антрополошкиња. 

Већ је традиција да се сваки 
модул заврши тематским радио-
ницама чији је циљ да учесници/е 
обуке практично примене знања 
и искуства стечена том прили-
ком. У томе им помажу ментори 
и менторке од чијег даљег контак-
та са учесницима обуке зависи 
њихов успех у школи и раду са 
децом. То је оно што даје смисао 
читавом програму који учесни-
ци и учеснице из истог разлога 
високо вреднују. Консултације, 
предлози литературе, комен-
тари и сугестије на различите 
идејне нацрте, помоћ у припре-
ми и изради различитих задата-
ка у току програма путем непо-
средних разговора, телефонске 
и и-мејл комуникације основ 
су рада ментора и менторки са 
онима који су прошли едукацију. 
Пракса је показала да овај начин 
рада даје резултате у смислу да 
је сваки од наставника и настав-
ница успешно применио стече-
на знања у раду са децом. Свако-
ме од њих је по завршеној обуци 
био уручен сертификат о завр-
шеном Специјалистичком курсу 
Грађанског васпитања који издају 
Факултет политичких наука и 
Грађанске иницијативе.
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 Подстаћи и оспособити учени-
ке да активно учествују у животу 
и раду школе и локалне заједнице 
јесте практична примена знања 
из грађанског васпитања. 

Зелена оаза уместо пиксле

Први кораци акција се увек 
базирају на препознавању пробле-
ма. Он је за ученике другог и 
трећег разреда био једноставан: 
школско двориште претворити у 
зелену оазу окружену клупицама 
за одмор. 

Циљ акције је био да се део 
школског дворишта, звани 
„пиксла“,	 преуреди	 у	 простор	
за седење постављањем клупа 
на ободном делу овог простора. 
Резултати анкете коју су учени-
ци спровели, показали су да 
већина ђака подржава промену 

овог простора. Управи школе је 
са презентације, одржане у јуну 
2010. године, упућен предлог за 
преуређење наведеног простора. 
Након 15 дана школа је добила 
прве клупе у делу дворишта који 
ђаци сада користе за одмор. 

Још један прелаз за пешаке и 
безбедност за све

Ученици другог и трећег 
разреда су покренули акцију 
повећања безбедности учени-
ка, која је према својим карак-
теристикама добила обележја 
локалне акције, јер се прошири-
ла изван школе и помогла свим 
грађанима Крагујевца. Идеја 
за ову акцију потекла је након 
јасно дефинисаног проблема: 
„Угрожена	 је	 безбедност	 учени-
ка школе који масовно прела-
зе улицу Радоја Домановића, 

НОВО ДВОРИШТЕ И ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ
Верољуб Ивковић

Примери добре праксе

Ђаци Прве техничке школе у Крагујевцу су били веома 
вредни у 2010. години и спровели две велике акције под 
покровитељством наставника Грађанског васпитања 
Часлава Јовановића и Верољуба Ивковића који је аутор 
овог текста. Уз њихову помоћ ђаци су радили на уређењу 
дела школског дворишта и акцији постављања пешачког 
прелаза испред једног од улаза у школу

ljima predstavili istu sadržinu na 
sebi svojstven način. Bilo je rodite-
lja predavača koji su i decu uključi-
vali kako bi se simulirala određena 
situacija. Komentari roditelja su bi-
li više nego pozitivni. Potom smo se 
u okviru projekta tri dana aktivno 
bavili sportom. Nadmetanje se od-
vijalo između roditelja i nastavnika,  
nastavnika i učenika, roditelja i ro-
ditelja. A skakali smo u džakovima 
i mi i deca, i igrali odbojku i košar-
ku, navlačili konopac. Podela uloga 
omogućila je da sve teče u najbo-
ljem redu, tačno se znalo ko šta radi 
i ko je za šta zadužen. Sama činjeni-
ca da škola u prošlosti ima pozitivnu 
saradnju sa roditeljima, omogućila 
je da se sve besprekorno odvija. Na 
kraju su nastavnici škole uradili bil-
ten,	s	obiljem	„dokaznog”	materijala	
o uspešnosti i masovnosti akcije. 

Stav roditelja je da završetak 
projekta ne znači prestanak sarad-
nje. Cilj nam je bio da se međusob-
no upoznamo, zbližimo i prevaziđe-
mo barijere koje postoje u odnosu 
nastavnik/ca –roditelj. Cilj nam je 
bio i da svim roditeljima pokaže-
mo da je škola otvorena za sve, a ne 
samo za predstavnike roditelja. Si-
gurna sam da smo uspeli, da smo 
iskoračili u pozitivnom smeru koji 
se zove: demokratizacija škole. Na-
stavljamo dalje, spremni da ponudi-
mo potpuno neiskorišćene resurse 
i potencijale koji se zovu: roditelji. 
Sporadične pojave želimo da oza-
konimo, ali ne da bi nas kao propi-
si obavezivali, već da bismo pomogli 
sopstvenoj deci da dostojanstveno i 
spremno zakorače u Evropu. Želi-
mo da nam prosvetni radnici budu 
partneri, a ne neprijatelji,  u zajed-
ničkom poslu koji se zove: vaspita-
nje i obrazovanje dece. 

Na kraju, želim da kažem da sam 
vrlo srećna što moja deca idu u jed-
nu ovakvu školu koja sigurno zaslu-
žuje da bude model i centar dobre 
prakse. Pozitivna atmosfera i tran-
sparentnost me motivišu da anga-
žujem sve svoje potencijale i aktivno 
učestvujem u njenom radu. Verujem 
da je to stav i drugih roditelja čija su 
deca đaci ove škole.
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испред школе, а на раскрсници 
са Улицом војводе Мишића.“

Најпре је било потребно одго-
ворити на неколико питања: Да 
ли ова идеја заслужује пажњу, 
односно да ли је појава масовна? 
Има ли контрааргумената? Како 
аргументовано обезбедити дока-
зе и коме доказати да је на наве-
деном месту потребан пешачки 
прелаз? Одлучили смо да започ-
немо акцију и надлежним град-
ским органима упутимо пред-
лог о обележавању пешачког 
прелаза на наведеном месту. 

Ученици су проценили да 
постоје аргументи који су против 
постављања пешачког прелаза, а 
то су: 

1. Улица је транзитна за правац 
Београд–Топола–Крагујевац–
Краљево, што је чини веома 
важном и прометном. 

2. Већ на овом правцу, поред 
Прве техничке школе, постоје 
пешачки прелази, а најближи је 
на око 50-60 метара.  На основу 
овога ученици су се определили 
за следећи план акције: 1. Бројати 
и анкетирати пешаке на месту 
где  желимо пешачки прелаз. 2. 
Бројати у истим интервалима 
преласке пешака на  најближем 
обележеном пешачком прелазу. 

Бројањем пешака на помену-
тим местима утврдили смо да 
улицу на месту на ком желимо 

пешачки прелаз, дневно прелази 
много више пешака, него на обеле-
жаним прелазима, удаљеним 
50-60 метара.

На питање који је мотив пеша-
цима да на том месту прелазе 
улицу, добили смо следеће одго-
воре:  ученици желе да скрате пут 
до уласка у школу, јер им постојећи 
пешачки прелази то растојање 
осетно продужавају. Осталим 
грађанима, међу којима су студен-
ти два оближња факултета ‒ то је 
најкраћи пут до посла или факул-
тета. Ученици су разматрали и 
друга решења осим постављања 
пешачког прелаза и предложили: 
едуакцију, постављање полицајца 
који би ту стајао и кажњавао 
пешаке или  затварање споредног 
улаза у школско двориште. Ово су 
уједно била и питања за анкету 
која је показала да већина испи-
таних сматра да је довољно едуко-
вана, да  није добра идеја да на 
наведеном месту стоји полицајац 
и да затварање тог улаза у школ-
ско двориште не би смањило број 
ученика који ту прелазе улицу. 
Важан аргумент за постављање 
прелаза је чињеница да је већина 
испитаних возача подржала идеју 
о постављању пешачког прелаза 
на том месту.

После спроведених акција
требало је направити презе-н-
тацију резултата овог истра-
живачког пројекта, кроз који је 

прошло око 180 ђака. Уследи-
ле су посебне припреме. Било је 
потребно презентацију осмисли-
ти у  електронској форми, речју, 
сликом и графиконима  прика-
зати добијене резултате. Уз то, за 
извођаче, као додатни ефекти, 
подијум, саопштавање резулта-
та, објашњење графикона, микро-
фон, публика коју чине не само 
ученици већ и професори, гости, 
и то представници Министарства 
просвете, они који подржавају 
идеју и који одлучују о предлогу. 
Наш велики изазов. 

„Резултати	 су	 показали	 да	 не	
предлажемо едукацију, полицајца 
који би кажњавао и затварање 
капије јер је против тога огром-
на већина анкетираних, а једино 
право решење је постављање 
пешачког прелаза. Наша акција 
је вођена под слоганом ,БОЉЕ 
СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ'”, 
поручили су ђаци присутнима.

Сви присутни су похвали-
ли акцију ђака чији епилог следи 
након  одлуке Градске упра-
ве Града Крагујевца, односно 
њиховог одговора на формални 
захтев, који ће им бити достављен 
на одлучивање.

Карактеристично за ову акцију 
је то што су је започели ученици 
другог и трећег разреда школе, а 
проширила се на локални ниво 
и привукла пажњу свих грађана 
и надлежних институција. Веома 
корисна ствар би била да локал-
не самоуправе ускоро буду у 
прилици да издвоје средства и 
расписују конкурсе у току годи-
не за најбољу акцију, на нивоу 
града или општине, јер се њима 
постижу вишеструки циљеви. 
Ученицима средњих школа то би 
помогло да прођу кроз демократ-
ски поступак решавања важних 
ствари за побољшање услова 
живота у средини у којој живе, 
да буду још више мотивисани за 
осмишљавање и извођење акција, 
а када заврше школу, да постану 
активни грађани у демократски 
уређеној држави.
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ĐACI	MENJAJU	LEPOSAVIĆ

Školske 2009/2010. učenici pe-
tog razreda, radeći u manjim gru-
pama, odabrali su probleme za rad: 
nehigijena u školskom WC-u; raz-
bacano smeće u školi i školskom 
dvorištu;  svađe i tuče u hodnicima 
i ispred škole; uništavanje školske 
imovine; unošenje opasnih pred-
meta u školu; maltretiranje mla-
đih učenika od strane starijih; ne-
dostatak školske kuhinje ili bifea 
za učenike; nekulturno ponašanje 
i odevanje.

Učenici šestog razreda posvetili 
su pažnju nepoštovanju saobraćaj-
nih pravila;  slobodnoj prodaji alko-
hola i cigareta maloletnim licima;  
pojavi prodaje droge i  nicanju be-
spravno	 izgrađenih	naselja	Roma	u	
centru grada;. razbacivanje smeća – 
neuređene ulice;  povećan broj pasa 
lutalica;  nedostatak objekata za de-
čiju zabavu i rekreaciju;  tuče na uli-

cama u večernjim časovima;  nedo-
statak struje i vode i  nasilje u našem 
mestu, takođe su prepoznati kao 
problemi koji se moraju rešiti.

Rešavanje	svih	ovih	problema	ve-
oma je važno i učenici su se maksi-

malno potrudili da ih dobro formu-
lišu i obrazlože kako bi bili jasni i 
onima koji nisu direktno pogođeni. 
U sklopu svojih akcija, oni su saku-
pljali materijale i podatke; pravili ra-
zne ankete; posećivali nadležne po-
jedince, firme, organizacije, lokalnu 
samoupravu; intervjuisali nastavni-
ke, sugrađane, vršnjake; delili letke; 
lepili poruke na vidnim mestima. 
Ličnim primerom pokazivali su da 
se nešto može i drugačije tako što 
su analizirali probleme i slikovito ih 
predstavljali od početka prema cilju, 
a zatim ih javno predstavljali učeni-
cima i predstavnicima škole. 

Onima koji su imali priliku da 
prisustvuju prezentacijama ovih ra-
zrednih studija, ostaće u sećanju vi-
sok nivo svesti učenika i učenica ove 
osnovne škole,  kao i ogroman trud i 
energija koju su uložili.  

Svetlana	Ćorac

Primeri dobre prakse

Već godinama učenici petog i šestog razreda 
OŠ	 „Leposavić“	 na	 časovima	 građanskog	
vaspitanja bave se školskim problemima, 
odnosno problemima sredine u kojoj žive. 
Liste uočenih problema su veoma duge, 
a najveća nedoumica je kom problemu se 
posvetiti. U svemu tome im je pomogla 
autorka	 ovog	 teksta	 Svetlana	 Ćorac,	
nastavnica Građanskog vaspitanja
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Јелена је рођена са тешком 
аномалијом кичменог стуба и 
кичмене мождине. Иако је опери-
сана одмах по рођењу, и даље 
свака промена положаја тела 
захтева помоћ одрасле особе. 
Функција горњих екстремитета 
је очувана, а њен ментални развој 
је уредан. Живи у шесточланој 
породици која се издржава од 
социјалне помоћи. Уписана је 
у основну школу као редовна 
ученица, успешно је завршила 
четврти разред, али је прекину-
ла школовање због удаљености 
куће од школе, због лоших 
саобраћајних веза, због немаш-
тине и недостатка осетљивости 
друштва за њене проблеме.

 
Идеја одржавања оваквог 

турнира преузета је са састан-
ка Мреже ученичких парла-
мената Србије који је орга-
низовала Асоцијација за 
креативну комуникацију и дебату. 

Тим Ваљевске 
гимназије Три 
гимназијалца 
и Пријатељи 
деце Ваљева 
указали су на 
овај проблем 
и представи-
ли главни циљ 
своје кампање 
– обезбеди-
ти одрживост 
х уманитарне 
помоћи Јелени 
К и ћ а н о в и ћ . 
„Омог ућимо	
јој да оствари 

своја права”, написали су на штам-
паном флајеру.

Турнир је покренут као хума-
нитарна акција Ученичког парла-
мента ЖТШ, којој су се одаз-
вали сви ученици, наставници 
и запослени. Свако одељење је 
сакупило одређену суму новца 

и тиме обезбедило учешће на 
турниру, а наставници су дава-
ли добровољне прилоге. На тај 
начин је прикупљено 64.000 дина-
ра, колико је одмах после свечаног 
финала уплаћено на жиро-рачун 
породице Кићановић. Посебан 
допринос у организацији турни-
ра дали су Михајло Манчић, 
ученик III6 одељења, и Добрила 
Величковић, помоћник директо-
ра, а Нела Вукосављевић-Содомка, 
директорка Железничке технич-
ке школе, уручила је захвал-
нице најбољим одељењима и 
победничкој екипи одељења IV6. 

Финалној утакмици су прису-
ствовали  и  представници тима 
Три  гимназијалца и Пријатеља 
деце Ваљева, иницијатори за 
пружање помоћи девојчици Јелени. 
Они су, уз породицу Кићановић, 
исказали дубоку захвалност свим 
ученицима и свим наставницима 
Железничке техничке школе.

Нада Бањанин-Ђуричић
ХУМАНИТАРНИ	ТУРНИР	У	ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ	ТЕХНИЧКОЈ	
ШКОЛИ ‒ МАЛИ ФУДБАЛ ЗА ЈЕЛЕНУ

Примери добре праксе

Завршетак прошле школске године у Железничкој техничкој школи у Београду обележио 
је хуманитарни турнир у малом фудбалу у ком су учествовала сва одељења школе. Турнир 
је организовао Ученички парламент уз помоћ свих професора Физичког васпитања, a у 
циљу прикупљања новца за четрнаестогодишњу Јелену Кићановић из села Баћевци код 
Ваљева. Ауторка текста Нада Бањанин-Ђуричић je професорка Социологије, Устава и 
права грађана и Грађанског васпитања у Железничкој техничкој школи у Београду
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 Broj ljudi koji radi na promoci-
ji građanskog vaspitanja nije velik, 
ali njihov rad  nije ograničen samo 
na časove ovog predmeta. Aktiv-
nosti su nam umrežene i planira-
ne kroz Školski razvojni plan. Među 
njima su i: organizovanje rada Tima 
vršnjačkih edukatora, volontiranje, 
humanitarni rad učenika, organi-
zovanje i sprovođenje društveno ko-
risnog rada, organizovanje i rad Ti-
ma medijatora učenika i nastavnika, 
Vršnjačkog savetovališta, saradnja 
sa šabačkom Kancelarijom za mla-
de,  itd...

Posebnu pažnju zaslužuje rad 
Učeničkog parlamenta, Vršnjačkog 
savetovališta, Medijacija i Vršnjački 
edukatori. 

Učenički parlament

Ovo predstavničko telo učeni-
ka već nekoliko godina uspešno ra-
di. Među prvim aktivnostima bilo je 
obeležavanje Dana borbe protiv side 

30. avgusta 2007. Povodom ove ak-
cije, podeljen je promotivni materi-
jal, prikazana pano prezentacija, a 
košarkaški turnir za učenike škole i 
„break	dance“	tačka	takođe	su	obe-
ležili ovaj dan.

Kroz rad parlamenta, pripremlje-
na	 je	 multimedijalna	 izložba	 „Pro-
zor u Evropu”, predstavljena 2008. u 
Kulturnom centru.

Parlament sarađuje i sa šabač-
kom Kancelarijom za mlade. Zajed-
nički su organizovali profesionalnu 
pomoć u izboru budućeg zanima-
nja, a profesionalna orijentacija se 
pokazala zanimljivom i korisnom za 
srednjoškolce.

Mladi parlamentarci naše škole 
aktivno su učestvovali u pripremi i 
organizaciji manifestacije Noć mu-
zeja koja je održana u maju  2010. 
godine u prostorijama škole. Ovo-
me su pomogli članovi sekcije FI-
ZIXI i više od 50 volontera iz re-

dova Učeničkog parlamenta, ali i 
ostali učenici škole.  Sem predava-
nja	„Klima	li	se	klima”	i	„Mala	noć-
na fizika”, naša škola je bila punkt 
za volontere. Volonteri su u gradu 
delili promotivni materijal, obave-
štavali sugrađane o sadržajima u 
školi, pomagali prilikom izvođenja 
eksperimenata, pripremali prosto-
rije škole za Noć muzeja, upućiva-
li posetioce na mesto izvođenja ek-
sperimenata i pokazali se kao sjajni 
domaćini predstavivši našu školu u 
najboljem svetlu.

Rezultat	 svega	 bilo	 je	 jedno	 us-
pešno veče i 200 zadovoljnih pose-
tilaca Noći muzeja u Medicinskoj 
školi	„Dr	Andra	Jovanović”.	

Vršnjačko savetovalište

Plan je bio osnivanje savetova-
lišta, organizacija rada i uključiva-
nje zainteresovanih učenika za rad. 
Svi zainteresovani učenici prošli su 
edukacije i seminare: Nasilje u ve-
zama, Nasilje u porodici, Repro-
duktivno i seksualno zdravlje, Au-
todestruktivno ponašanje mladih, 
Rodna prava... Ideje je trebalo pro-
širiti, i sad već aktivni članovi Save-
tovališta, govorili su po odeljenjima 
prve i druge godine o  otvaranju, si-
stemu rada i vrstama pomoći koje 
pruža savetovalište. Ujedno su za-
kazani termini dežurstva u Saveto-
valištu i raspored učenika.

Svečano otvaranje Savetovališta 
pratila	 je	predstava	„Ljubav	i	hemi-
ja”, koju je režirao Bajro Salkunić, 
član tima Savetovališta, a u kojoj su 
glumili edukatori iz Savetovališta. 

GRAĐANSKO	VASPITANJE	U	ŠABAČKOJ	MEDICINSKOJ	ŠKOLI
Mirjana Sremčević

Primeri dobre prakse

Mirjana Sremčević, profesor Istorije i Građanskog vaspitanja u Medicinskoj školi u Šapcu, 
radi od 1997. godine a Građansko vaspitanje predaje od 2001. Smatra da je cilj rada u školi 
da deca nauče kako da postanu savesni, aktivni građani. Na časovima redovne nastave i 
vannastavnim aktivnostima pokušava da podstakne učenike na izgradnju zdravih stavova, 
život bez predrasuda i nasilja. U tekstu predstavlja aktivnosti na promociji Građanskog 
vaspitanja	u	Medicinskoj	školi	„Dr	Andra	Jovanović”	u	Šapcu
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Primeri dobre prakse

Medijacija

Projekat	„Vršnjačka	medijacija”	je	
uveden u našu školu odlukom Na-
stavničkog veća i Školskog odbora 
krajem 2006. Kao obučene medija-
torke, projektom su rukovodile Bi-
ljana Ercegovčević, psiholog peda-
gog, i Mirjana Sremčević, profesor 
Istorije i Građanskog vaspitanja. Is-
hod je bio 29 obučenih učenika me-
dijatora i početna promocija medija-
cije među učenicima i nastavnicima.

Od tada do danas održano je više 
seminara, uz učešće učenika medi-
jatora (Medicinska, Poljoprivredna 
škola	 i	Osnovna	 škola	 „Nikolaj	 Ve-
limirović”), kao i obučenih nastav-
nika medijatora iz nekih škola u re-
gionu, sa predstavnicima GTZ-a i 
Pedagoškog društva Srbije, koji su 
nosioci ovog projekta.

U okviru ovog programa, osam 
šabačkih srednjoškolaca i deset 
srednjoškolaca iz tri grada u Vojvo-
dini,  u maju 2008, boravilo je šest 
dana u Nemačkoj, u Ofenbahu. Oni 
su razmenjivali iskustva sa vršnja-
cima iz drugih država, upoređivali 
naša iskustva sa iskustvima u spro-
vođenju medijacije i učeničke par-
ticipacije  na nivou EU, ali i razma-
trali eventualnu primenu pozitivnih 
iskustava u našim uslovima.

U oktobru 2008, a u okviru Dečje 
nedelje,  održan je seminar za učeni-
ke	Medicinske	škole	„Dr	Andra	 Jo-
vanović” u Šapcu. Kvalitetu rada na 
seminaru doprinela je visoka moti-
visanost  prisutnih, koji su poštovali 
pravila i aktivno učestvovali u gru-
pnom radu. Očekivanja na početku 
seminara nisu bila velika, ali o  uče-
ničkoj motivaciji i zadovoljstvu na 
kraju svedoči završna evaluacija se-
minara. Atmosfera je bila radna, di-
namika dobra, što je dalo odlične re-
zultate.

Jedan	 od	 rezultata	 seminara	 za	
nastavnike, održanog u maju 2009. 
godine, jeste organizovanje i pri-
prema		tribine	„Trgovina	decom”	za	
učenike i nastavnike škole. Koncept 

tribine osmislili su đaci IV razreda, 
članovi Parlamenta i sekcije Gra-
đansko	vaspitanje.	Članovi	Učenič-
kog parlamenta su ovim povodom 
napravili dva panoa čije su teme bi-
le svrha postojanja Učeničkog parla-
menta i prikaz Konvencije o dečjim 
pravima.

U cilju vaspitavanja i podrške, 
Učenički parlament se za vreme tra-
janja seminara obratio  javnim pi-
smom svojim  vršnjacima, u kojem 
ih je na simpatičan i duhovit način 
pozvao na poštovanje pravila škole 
– ustanove u kojoj provode najveći 
deo svog vremena, kao i na čuvanje 
svega što je u školi urađeno da bi svi-
ma boravak bio što prijatniji.

Ovo je samo deo aktivnosti ko-
je su uspešno realizovane u okviru 
ovog programa, a plan je da se ona 
nastave i unaprede kroz dalju sa-
radnju sa partnerima iz Učeničkog 
parlamenta, ali sa svim zaintereso-
vanima, nastavnicima, predstavni-
cima lokalne samouprave, roditelji-
ma i medijima.

Vršnjačke edukacije

Naša škola kao posebnu sna-
gu ima deset učenika koji su prošli 
treninge za različite vršnjačke edu-
katore. Teme kojima su ovladali ti-
ču se kapaciteta učeničkih parla-
menata, ali i gorućih zdravstvenih 
problema,	 kao	 što	 su	 širenje	 HIV/
AIDS-a, bolesti reproduktivnih or-

gana, kao i pitanjima uklanjanja 
stigme i smanjenja diskriminacije 
osoba koje sa tim žive.

Upravo zato što je to prepoznato 
kao resurs, ova vrsta učeničkih ak-
tivnosti je uključena i u novi Školski 
razvojni plan (2010/2013).

Grupa učenika je u martu 2010.
pohađala trodnevni seminar za vrš-
njačku	 edukaciju,	 na	 temu	 „AIDS,	
diskriminacija obolelih”. Po njiho-
vom povratku, u školi je započeto 
organizovanje vršnjačke edukacije 
za sva odeljenja prvog razreda, ko-
ja je sprovedena u maju 2010. Gru-
pa obučenih učenica je uz pomoć 
koordinatora održala predavanje na 
temu	„AIDS	i	diskriminacija	obole-
lih“, na redovnom času Anatomije 
i Fiziologije. Korišćenje multimedi-
jalnog prikaza, zanimljivo izlaga-
nje edukatorki i praktično prezento-
vanje upotrebe kondoma učinili su 
da đaci dobro prihvate ove časove. 
Tri časa su održale Kata Mihailović 
i Isidora Kovačević iz II7, a sledeća 
tri održale su Milena Milovanović, 
Dragana Mitrović i Milica Vuković 
iz II3.  Ambicije učenika su da ove 
teme, ali i neke druge u okviru vrš-
njačkih edukacija, predoče i u dru-
gim školama u gradu.

Navedene aktivnosti ne bi bi-
le uspešne bez podrške uprave ško-
le, zainteresovanih učenika i kolega. 
Na njihovu sradanju i motivaciju ra-
čunamo i ubuduće.
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бама, спортска и пријатељска 
надметања у знању, као и извођење 
културно-уметничких програма. 
Уследила је узвратна посета ђака 
и професора из школе Масион. 
На свечаној академији одржаној 

Први у низу пројеката пиротске 
гимназије „Креће се лађа фран-
цуска“ проглашен је за један од 
најбољих у Србији на конкурсу за 
пројекте међународне сарадње, 
ког је расписало Министарство 
просвете.  За овај пројекат смо доби-
ли финансијска средства, подршку 
локалне заједнице, привреде и, 
наравно, родитеља који су нам од 
почетка верни сарадници.Видео 
материјал културно-уметничког 
програма припремљен на фран-
цуском језику, свидео се представ-
ницима школе Масион из Клер-
мон-Ферана (Француска) који су 
нас 2004. године примили како 
у школу, тако и у њихове породи-
це. Тада нисмо ни слутили да смо 
на прагу вишегодишње, интен-
зивне и плодне сарадње настав-
ника и ученика из две земље. Она 
обухвата укљученост ученика на 
више планова: похађање наставе, 
дебатовање о актуелним темама 
на енглеском језику, посете излож-

у оквиру програма посете, Жил 
Метр, директор, обратио се посе-
тиоцима	 следећим	 речима:	 „Са	
радошћу смо, али и уз велику 
одговорност, узорали прве браз-
де још једне, пријатељске везе 
између Француза и Срба. Упоз-
нали смо нову земљу и култу-
ру што представља обогаћујуће 
и незаборавно искуство које нам 
омогућава да превазиђемо пред-
расуде. Ученици обе школе имали 
су прилике да упореде своје 
сличности и разлике које гајимо 
поштујући се међусобно, како би 
се још више зближили и изгради-
ли постојано пријатељство.“ “Заис-
та не можемо да не будемо срећни 
у оваквим приликама кад се 
радујемо гостима и када отварамо 
капије, како кажу наши ученици. 
Ово је наша тријумфална капија 
и ми смо победници. Побеђујемо 
километре, раздаљине, прелазимо 
границе, премошћујемо пробле-
ме и недаће, припремамо овак-
ве сусрете и радујемо се њима од 

Славица Цветковић
ПРОЈЕКТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
Тајна успеха Пиротске гиманазије

Примери добре праксе

Славица Цветковић, професорка Енглеског језика Гимазије у Пироту, открива читаоцима 
Демократског грађанства искуства пиротске гимназије у пројектима сарадње са 
школама из других земаља. "Нови бренд Гимназије", како ауторка текста назива пројекте 
међународне сарадње, допринео је већ традиционално добрим резултатима ђака ове 
средње школе 
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Primeri dobre prakse

Nataša	Jankuloski
MEDIJACIJA	REŠAVA	SUKOB

Sa osnovama medijacije učeni-
ci su se upoznali gledanjem filma u 
izdanju	GTZ-a	 „Ukratko	 o	medija-
ciji”', u kom o procesu rešavanja su-
koba u šest koraka govore Stanislava 
Vidović	 i	 Marija	 Radovanović.	 Po-
sle odgledanog filma simulirale smo 
proces medijacije na konkretnom 
primeru i našle se u ulozi medija-
tora.  Motivisanost učenika je bila 
na visokom nivou, jer smo izašle iz 
pozicije profesora i našle se na istoj 
relaciji sa učenicima. Učenici su se 
podelili u dve grupe, svaka grupa je 
zastupala interese jedne od strana 
u sukobu. Grupe su izabrale pred-
stavnike za istupanje pred medijato-
rom.   Učenici su bili aktivni, krea-
tivni i motivisani. Najbolja potvrda 
da je čas uspeo jeste želja dve uče-
nice, koje su bile u svađi,  da razgo-
varaju sa školskim medijatorom. Po-

sle tri susreta sa medijatorom, kroz 
iskrene i otvorene razgovore, devoj-
čice su shvatile da je njihova svađa 
posledica nesporazuma, pomirile su 
se i obnovile prijateljstvo.

Povod za uvođenje radionice me-
dijacije u časove građanskog vaspi-
tanja je sve češće nasilje u školama 
i želja da kroz igru i simulaciju sa-
mog procesa medijacije pokažem 
učenicima da postoje drugačiji, ve-
oma konstruktivni načini rešavanja 
problema.  Ovo je samo jedna od ni-
za aktivnosti koje sam sprovela na 
svojim časovima kako bih mogla da, 
na duži rok, pomognem smanjenju 
nasilnog ponašanja učenika. Krajnji 
cilj je da mladi nauče da se na miro-
ljubiv i nenasilan način ponašaju u 
kritičnim situacijama kojima su sva-
kodnevno izloženi.

срца”, рекла је  Драгица Николић, 
директорка Гимназије у Пироту.

Осим учесника у размена-
ма, читав Пирот већ осам годи-
на обележава наше успехе кроз 
манифестацију Дани француско-
српског пријатељства. Окто-
бар је у Пироту већ традиционал-
но посвећен нашим француским 
пријатељима. Године 2010. је 
тридесет ученика, у пратњи својих 
професора, посетило Францу-
ску, а ми ћемо им поново бити 
домаћини у априлу 2011. 

Слична сарадња је успоста-
вљена са Руском дипломатском 
школом у Софији преко пројекта 
Учење без граница. Задовољство 
је сваког октобра у Пироту 
пратити пријатељска спортска 
надметања француских, руских 
и српских ученика. У 2010. годи-
ни започели смо рад и на пројекту 
Душа словенска са Средњом 
школом 644 Приморске области 
из Санкт-Петербурга. Седамна-
есторо ученика, два професора 
и директора школе у току петод-
невне посете били су актери још 
једне, надамо се, вишегодишње 
сарадње, попут оне коју већ осам 
година остварујемо са школом у 
Француској. 

Највећи значај пројекта је 
шанса коју су ученици и ученице 
наше школе добили: да путују и 
прошире своје видике упознајући 
нове културе  кроз њихове обра-
зовне системе и свакоднев-
ни живот. Драгица Николић, 
директорка пиротске гимназије, 
сматра да је међународна сарадња 
непроцењива:	 „Научили	 смо	 се	
да прихватамо различитости и 
постали толерантнији. Вежба-
ли смо комуникацију на стра-
ним језицима, научили како да се 
понашамо у метроу, на броду, али 
и како да будемо издржљиви на 
веома дугим путовањима. Упозна-
ли смо светске метрополе и обно-
вили историју и географију више 
земаља. Једном речју, постали 
смо много богатији тако што смо 
довели део Европе у нашу школу! 
Укључивши у сарадњу цео град, 
постали смо школа без граница.”

U Tehničkoj školi u Knjaževcu, u saradnji sa knjaževačkim 
Centrom za mlade, održana je radionica o rešavanju sukoba 
medijacijom. Cilj ove radionice je bio da se učenici preko ličnog 
iskustva upoznaju sa medijacijom kao načinom nenasilnog 
rešavanja	sukoba.	U	tekstu	koji	je	pred	vama,	Nataša	Jankuloski		
ocenjuje reagovanje učenika i uspešnost ove metode
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оналне стратегије за борбу 
против корупције 2005, одно-
сно 2006. године. И Стратегија 
и Акциони план садрже мере и 
препоруке које треба да пред-
узму и примене различити акте-
ри друштва, чиме се, практич-
но, утврђује да у борби против 
корупције сви делови друштва 
имају своје обавезе. Ови докумен-
ти подељени су на седам сегме-
ната: политички систем, право-
судни систем и полиција, систем 
државне управе, територијалне 
аутономије, локалне самоупра-
ве и јавне службе, систем јавних 
финансија, привредни систем, 
медији и учешће грађана и цивил-
ног друштва.

Акционим планом предвиђено 
је да се оснује надлежно тело 
које ће пратити даљу приме-
ну Акционог плана и преузети 
одређене надлежности у актив-
ностима друштва у борби против 
корупције. Тако је 2008. године 
усвојен Закон о Агенцији за борбу 
против корупције, која је са радом 
почела 1. јануара 2010. године.

Модел који је законодавац 
одредио Агенцији, као самостал-
ном регулаторном телу, превен-
тивног је карактера. Репресивне 
методе за борбу против корупције 
расподељене су другим држав-
ним институцијама, као што су 
правосуђе и полиција. Овак-
во решење представља опас-
ност да се неће постићи макси-
мални резултати с обзиром на 

Oвај проблем је у глобал-
ном фокусу тек откада су свет-
ске финансијске организације 
увиделе да се огромне суме новца 
у међународним трансакцијама 
приликом трговине дају за 
подмићивање. Тако Уједињене 
нације, у децембру 2003. годи-
не, усвајају Конвенцију против 
корупције, а државе члани-
це сложиле се да повећају напо-
ре и сарадњу у борби против ове 
појаве. Од тада, 9. децембар се 
обележава као Међународни дан 
борбе против корупције. 

Осим Уједињених нација, и 
Светска банка и Организација 
за економску сарадњу и развој 
(ОЕЦД) посебну пажњу у свом 
раду усмериле су на проблем 
корупције. Коначно, Transparency 
International, као међународна 
невладина организација, читав 
свој рад посвећује спречавању 
корупције. Ова организација 
сваке године објављује ранг-
листу 180 земаља по степену 
корупције, на основу индекса 
перцепције корупције, који мери 
ниво корупције у јавном сектору 
на основу 13 различитих експерт-
ских и пословних истраживања. 

Корупција у најширем смис-
лу представља сваку злоупотре-
бу положаја државног службени-
ка или особе која врши одређену 
јавну функцију, а која за циљ има 
личну и/ли материјалну корист. 
Последице корупције су погуб-
не по друштво, демократију, 
економију, социјална и друга 
права грађана. Поверење грађана 
у јавну управу, којe се мери 
њиховом перцепцијом корупције, 
стога представља и мерило 
за сваку власт у којој мери је 
спречавање корупције важно, јер 
неповерење грађана умањује леги-
тимитет власти и обесмишљава 
демократски  принцип. Постоји 

низ механизама уграђених у 
правне и друге регулативе који 
помажу спречавању  корупције. 

Неке међународне организа-
ције и асоцијације основане 
су са циљем побољшања усло-
ва за спречавање корупције и 
задатак им је да појединачним 
државама укажу на проблеме и 
захтевају примену одређених 
начина за њихово решавање. 
Тако је Савет Европе 1999. годи-
не основао ГРЕЦО, Групу држа-
ва против корупције, са циљем 
јачања капацитета држава члани-
ца ове асоцијације да смање 
степен корупције кроз препо-
руке у складу са европским 
антикорупцијским стандарди-
ма. Држава Србија је чланица 
ГРЕЦО и ова институција прати 
испуњење препорука и актив-
ности које Србија предузима. 
Србија, осим тога, као услов висо-
ког приоритета за придруживање 
ЕУ има борбу против корупције.

Механизми за борбу против 
корупције у Србији 

У Србији је, као друштву у 
транзицији, уз подршку европ-
ских институција и других 
међународних организација, 
започета структурирана актив-
ност у примени мера за борбу 
против корупције доношењем и 
усвајањем Националне стратегије 
за борбу против корупције, 
и из ње проистеклог Акцио-
ног плана за спровођење Наци-

МЕХАНИЗМИ	ЗА	
СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Небојшa Тасић

Више о...

Корупција је проблем сваког друштва 
и као таква постаје глобални проблем 
који захтева нашу пуну пажњу. О њој 
говори текст Небојше Тасића, шефa 
одсека за програм обуке у Агенцији 
за борбу против корупције
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то да искуства из неких држа-
ва указују да није добар потез 
давати надлежности у сузбијању 
корупције институцијама које су 
подложне корупцији. У сваком 
случају, Агенција за борбу против 
корупције, као институција заду-
жена да води бригу о јавном добру 
које је угрожено корупцијом, не 
може се сама изборити са овом 
појавом. Борба против  корупције 
је задатак целог друштва.

Агенција, између осталих, 
има следећи обим надлежности: 
формирање регистра функци-
онера, регистра имовине функ-
ционера, регистра поклона, 
затим, контролу финансирања 
политичких партија, решавање 
о сукобу интереса, праћење 
спровођења Стратегије и Акцио-
ног плана, израда планова инте-
гритета, обука... 

О свим овим надлежностима 
Агенције, као и о другим меха-
низмима и темама везаним за 
спречавање корупције, биће више 
речи у наредним бројевима Демо-
кратског грађанства.

О транзицији

Држава Србија и њено друштво 
налазе се у процесу тзв. транзиције 
која, између осталог, има поли-
тички и економски аспект. Бројне 
државе бившег социјалистичког 
система ушле су у овај процес 
почетком деведесетих година XX 
века и прошле многе његове фазе 
из којих се може много научити 
кроз упоредне анализе. Држа-
ва Србија је знатно касније 
ушла у овај процес који подра-
зумева кретање из старог у 
ново, жељено стање. Управо је 
питање жеље преласка у ново 
стање кључно. Транзиција је, 
сматрају стручњаци, дуготрајан 
процес који захтева уклањање, 
замену или укидање традици-
оналних идеја, конвенција и 
норми понашања. Она захтева 
политичку вољу и ширу друшт-
вену подршку и лични ангаж-
ман грађана.

О стратегијама и акционим 
плановима

У сваком послу, уколико се 
жели успех, потребно је одреди-
ти стратешки правац деловања 
за краће периоде. Стратегије 
подразумевају одређивање циља 
који се жели постићи, а онда се, 
уз анализу препрека и начина 
њиховог превазилажења, одређују 
мере и препоруке које се морају 
испунити ка том циљу. Акци-
они план представља преглед 
мера и препорука претворених у 
конкретније задатке, затим учес-
ника у том послу који те мере и 
препоруке примењују, као и роко-
ва у којима се преузети задаци 
извршавају. Када је о државним 
стратегијама и акционим плано-
вима реч, којих у овом тренутку 
у Србији има око 40, оне се тичу 
опредељења друштва да поједине 
проблеме реши и веома је важно 
да сви учесници одређени у тим 
документима са њима буду упоз-
нати, као и да примењују мере 
које су им делегиране. Доношење 
ових докумената, као и законских 
решења, није довољно за промену 
стања, већ њихова примена.

О самосталним регулаторним 
телима

Агенција за борбу против 
корупције, као и неке друге 
институције, као што су Репу-
бличка радиодифузна агенција, 
Републичка агенција за 
телекомуникације, Агенција за 
енергетику, Комисија за зашти-
ту конкуренције, Комисија за 
хартије од вредности, Државна 
ревизорска институција, Репу-
блички заштитник грађана, Пове-
реник за информације од јавног 
значаја и друге спадају у такозва-
ну четврту грану власти, односно 
у самостална регулаторна тела.

Идеја о оснивању оваквих 
институција води порекло из 
англосаксонских држава, чије 
су увођење и рад, у последњих 
неколико деценија, прихвати-
ле и државе европског конти-
ненталног правног система и 

њихов правни статус је регулисан 
чврстим и прецизним прописи-
ма (закони и подзаконска општа 
правна акта), а њихово постојање 
и функционисање усталило се 
као неминовност модерног начи-
на вршења јавних овлашћења. 
Два основна разлога стоје иза ове 
идеје: растерећење јавне управе 
од све већег броја послова веза-
них за бројна питања од јавног 
значаја, као и удаљавање питања 
од јавног значаја од политичког 
утицаја. Стога је независност и 
самосталност ових тела основно 
питање њиховог функционисања 
и покушаји политичког притиска 
на њих нису изненађење.

У државама које се налазе у 
процесу транзиције, постојање 
и рад самосталних регулатор-
них тела се усталио и развио иако 
тамо постоје тек десетак година. 
Србија је међу последњим држа-
вама која је почела с  оснивањем 
оваквих тела и њихово прецизно 
законско утемељење, које зави-
си од тзв. политичке воље, као и 
разумевање и прихватање њихове 
улоге у јавности тек су на почетку.

Препоручена литература:
- Радовановић, Добривоје 

и Булатовић, Александар: 
„Корупција”,	 Институт	 за	
криминолошка и социолош-
ка истраживања и Центар за 
менаџмент, Београд, 2005.

-	Шупут,	 Дејан:	 „Самостална	
регулаторна тела у правном 
систему Републике Србије”, - 
http://www.telekomunikacije.
rs/arhiva_brojeva/treci_broj/
mr_dejan_suput:_samostalna_
r e g u l a t o r n a _ t e l a _ _ u _
pravnom_sistemu_republike_
srbije_.165.html

- www.coe.int/greco (Савет Ев-
ропе - ГРЕЦО)

- www.korupcija.gov.rs (www.
acas.rs)  (Агенција за борбу 
против корупције)

- w w w . t r a n s p a r e n c y . o r g 
(Transparency International)

- www.transparentnost.org.rs 
(Транспарентност Србија)

- www.cbs-css.org (Центар за 
безбедносне студије)

више о...



30

verziteta Medison u Viskonsinu i dr 
Džudit Torni Purta sa Univerziteta 
u Merilendu. 

Profesorka	 Hes	 je	 istakla	 zna-
čaj kontroverznih tema o kojima je 
važno razgovarati s učenicima/ca-
ma. Podelila je sa učesnicima i svoju 
dilemu da li nastavnik ili nastavni-
ca treba da iznese sopstveno mišlje-
nje o temi koja se na času obrađuje 
sa đacima. 

Tokom svoje sesije, dr Purta je 
prezentovala prikupljene rezultate 
istraživanja u okviru međunarod-
ne studije građanskog obrazovanja, 
rađenog 2009. godine.  Ohrabrila je 
prisutne da razmatraju kako mogu 
da koriste ove podatke da bi unapre-
dili svoj rad. Cilj istraživanja je po-
ređenje ostvare-
nosti učeničkih 
kompetencija 
predviđenih za 
21. vek nakon 10 
godina od pr-
vog istraživanja 
(1999. godine).

Konferenciji 
su prisustvovali 
učesnici projek-
ta DID u Srbiji: 
Sanja Bašić, na-
stavnica iz Sa-
obraćajno-teh-
ničke škole iz 
Zemuna, Sini-
ša Vukadinović, 

U periodu od 25. do 30. jula 2010. 
godine	u	Mirtl	Biču,	u	Južnoj	Karo-
lini, održana je još jedna međuna-
rodna letnja konferencija na kojoj su 
predstavljena dosadašnja dostignu-
ća i proslavljani uspesi ovog velikog 
projekta. 

Tokom konferencije, prisutni su 
imali priliku da prisustvuju sedni-
cama, gde su bile predstavljene ino-
vacije proistekle tokom realizovanja 
projekta u poslednjih pet godina. 

Predstavnici Srbije su pokaza-
li kako pisane tekstove korišćene na 
časovima promišljanja koristiti kao 
dodatni materijal za druge predme-
te i kako koncept utvrđenih koraka 
sa časova Promišljanja o demokrati-
ji može da se primeni i u okviru na-
stave drugih predmeta. Govorili su 
i o načinima motivacije učenika za 
aktivnost u okviru lokalne zajedni-
ce. 

Među inovacijama iz drugih ze-
malja, posebnu pažnju su pobudile 
tehnike korišćenja video i audio za-
pisa na časovima, kao i pregledni pri-
ručnici za nastavnike i nastavnice. 

Uspeh projekta Promišljanje o 
demokratiji potvrđuju i rezultati 
evaluacije 2009–2010, koje je izne-
la dr Pet Ejveri, profesorka s Univer-
ziteta u Minesoti. Oni pokazuju da 
je više od 80 odsto đaka uključenih 
u projekat naučilo dosta tokom pro-
mišljanja, da su uživali u promišlja-
nju i da su mnogo bolje razumeli te-
me. Nastavnici su naglasili da im je 
najvažniji bio sam koncept i okvir 
projekta vezan za promišljanje. Ista-
kli su i pozitivan uticaj na razvoj 
učenika/ca i saradnje sa nastavnici-
ma uključenim u projekat u zemlji i 
iz drugih partnerskih zemalja.  

Petodnevni skup je pružio uče-
snicima mogućnost da čuju preda-
vanja	profesorke	Dajane	Hes	s	Uni-

nastavnik iz X beogradske gimna-
zije	„Mihajlo	Pupin”,	 i	predstavnica	
Građanskih	inicijativa	Jelena	Stević.	

Pored predstavnika Srbije, kon-
ferenciji su prisustvovali i timovi 
iz	 Rumunije,	 Češke,	 Makedonije,	
Estonije, Azerbejdžana, Litvanije, 
Rusije,	 Ukrajine,	 Kalifornije,	 Kolo-
rada, Ilinoisa, Indijane, Merilenda, 
Minesote,	 Nju	 Džersija,	 Južne	 Ka-
roline i Virdžinije. 

Konferencija je bila višestruko 
korisna za prisutne jer su imali pri-
liku da sa svojim kolegama i kolegi-
nicama iz drugih zemalja razmene 
iskustva o načinu realizovanja ča-
sova promišljanja, motivacije učeni-
ka da pokrenu akcije, i o planovima 
za dalju održivost projekta.

INTERNACIONALNA	KONFERENCIJA	
PROJEKTA	PROMIŠLJANJE O DEMOKRATIJI

Građanske inicijative

Jedan	 od	 veoma	 važnih	 segmenata	 trogodišnjeg	 projekta	
Promišljanje o demokratiji (Deliberation in democracy) koji 
Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Ustavnim pravom 
iz	 Los	 Anđelesa,	 Čikaga	 i	 Uličnim	 pravom	 iz	 Merilenda,	
jesu godišnje međunarodne konferencije. One okupljaju 
predstavnike organizacija nosilaca projekta, nastavnike/ce, kao 
i autore tekstova koje đaci koriste na časovima promišljajući o 
različitim pitanjima

Unapređenje obrazovanja 
za demokratsko građanstvo
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Унапређење образовања за демократско грађанство

Реља Дерета, аутор Приручника за младе парламентарке
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

морате добро да се организујете! 
Молим вас, покушајте нешто да 
организујете, а ја сам ту да помог-
нем како год могу!” 

Иако је говорила из најбоље 
намере, њене речи су наишле 
на видно спуштене погледе и 
,,пристојно слушање” у чекању да 
се говор заврши. Јер, сви ми, и 
професорка и ученици и ја, знали 
смо да нико од нас није потпу-
но сигуран како се то конкрет-
но постиже много у парламенту,  

како се то заправо добро 
организује. Након седам 
година рада са стоти-
нама средњошколаца, 
студената, професора 
и других активиста из 
десетина школа, факул-
тета, парламената и 
организација, и доста 
размишљања о овим 
питањима, имам неко-
лико изузетно јаких 
утисака. 

Први је тај проблем 
саопштавања својих 
идеја и искустава: сви 
који желе да у школи 
нешто организују, 
били они ученици 
или професори, имају 
велике потешкоће у 
покушајима да другима 
објасне зашто је битно 
да постоје ученич-

Када причамо о стању и пробле-
мима с којима се сусрећу млади 
парламентарци, увек се сетим 
једне од мојих посета ученич-
ким парламентима. На седни-
ци парламента је била и профе-
сорка Грађанског васпитања, и 
по опуштеној атмосфери било 
је очигледно да ученици немају 
проблем због њеног присуства. 
Међутим, у тренутку када се она 
обратила парламентарцима, као 
да се између њих створио зид. ,,Ви 
можете да постигнете много, али 

ки парламенти и да се кроз њих 
ученици повежу и боре за своја 
права и лепши боравак у школи. 
Питање мотивације других 
редовно се истиче као највећи 
или један од највећих проблема 
сваког активисте.

Ситуација је таква због другог 
великог проблема: планирање и 
спровођење акција, тимски рад, 
лидерство, активно слушање и 
све остало што сваки активи-
ста мора да зна јесте комплек-
сан скуп вештина које је веома 
тешко представити кроз један 
приручник или семинар. Јер, чак 
и када аутор добро познаје све 
ове вештине, и даље се суочава с 
оним првим проблемом – како да 
то своје искуство подели са други-
ма. Ситуација је безброј и само 
конкретним искуствима и свес-
ним освртањем на свој рад могуће 
је заиста развити ове вештине.

Да слика не би била преви-
ше обесхрабрујућа, трећи снажан 
утисак ми је типичан развој 
бројних састанака са парламен-
тарцима. Од њиховог честог 
почетног истицања да се мало 
шта може постићи и да је већина 
проблема непремостива, кроз 
разговор и постављање питања 
убрзо бисмо дошли до врло 
конкретних пројеката и решења, 
а њихов ентузијазам би се осет-
но повећао. Увек би ме изнова 

Пред вама је текст који говори о Приручнику за младе 
парламентарке, а помало и за парламентарце, новој 
публикацији Грађанских иницијатива која је у електронској 
форми доступна на нашем сајту. Аутор Приручника Реља 
Дерета говори о садржини ове публикације којој је циљ да код 
појединца развије потребне вештине за успешан рад у ученичком 
парламенту. Осим тога, Приручник представља најчешће проблеме и недоумице у 
поменутој области, али и савете на који начин једна парламентарка и парламентарац 
могу да их превазиђу 
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Regionalna	 smotra	 i	 letnji	
kamp	 pod	 nazivom	 „Mladi	 lideri	
Balkana” održani su u od 16. do 22. 
avgusta 2010. godine na Ohridu, sa 
ciljem da se unaprede tolerancija i 
razumevanje ljudskih prava mladih 
lidera na celom Balkanu. Petnaest 
timova učenika iz različitih krajeva 
Kosova	 (Rezolucija	 1244),	 Bosne	
i	 Hercegovine	 i	 Srbije	 predstavili	
su rezultate svoga rada na zaštiti 
ljudskih prava u svojim lokalnim 
sredinama i predlaganju novih 
politika ili menjanju već donetih.  
Na finalnom događaju učestvovalo 
je 120 učenika i učenica, 30 
nastavnika/ca i pratilaca iz Bosne 
i	 Hercegovine,	 Kosova	 (Rezolucija	
1244) i Srbije. Prezentacijama 
su prisustvovali i predstavnici 
i predstavnice obrazovnih 
institucija, direktori škola i 
nastavnici iz regiona, kao i eksperti 
iz Severne Irske i SAD. 

Regionalna	smotra	Projekta Gra-
đanin II u jugoistočnoj Evropi bila je 
prilika da učenici pokažu svoje zna-
nje o specifičnim pitanjima vezanim 
za javnu politiku i ljudska prava pu-
tem prezentacija na smotri, ali i da 
razmene iskustva sa svojim vršnja-
cima iz regiona.  

Srbiju su predstavljali srednjoš-
kolci Gimnazije iz Kikinde, Gimna-
zije	sa	Uba,	Gimnazije	iz	Čačka,	Sa-
braćajno-tehničke škole iz Zemuna 
i Ekonomsko-trgovinske i mašin-
ske škole iz Kučeva. Učenici i učeni-

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

изненадило колико су заправо ти 
млади активисти пуни енергије 
и креативних идеја и колико је, 
чини ми се, мало потребно да 
би се тај потенцијал претворио у 
конкретне резултате. 

Имајући све ово у виду, поку-
шали смо да напишемо приручник 
за младе парламентарке. У њему 
ће бити представљене све битне 
вештине које она мора да развија, 
најчешћи проблеми и како да их 
превазиђе, те конкретни савети 
како да буде што успешнија у свом 
раду у парламенту. Кажем ,,она”, 
јер је цео приручник у женском 
роду – ово је између осталог и 
наш покушај да разбијемо ту 
асоцијацију на мушку особу као 
некога од кога се пре очекује да 
буде у улози лидера. Молим да ми 
се не замери на врло опуштеном 
језику којим је Приручник писан, 
јер ми је искуство показало да је 
он често нужан састојак у успеш-
ном преношењу искустава млади-
ма – у супротном, наилазимо на 
онај зид спуштених погледа и 
пристојног слушања.

Приручник је доступан у 
електронској форми на сајту 
Грађанских иницијатива. За 
крај бих замолио све професор-
ке и професоре који ово читају 
да кажу својим парламентарци-
ма за овај приручник, али ника-
ко с одобравањем. Представи-
те га с негодовањем и нагласите 
да вам се уопште не свиђа прост 
тон којим је писан, али невољно 
признајте да ту можда има и поне-
ки користан савет. Ако наступите 
ентузијастички, и поред најбоље 
намере, биће доживљен као нешто 
одрасло што одрасли препоручују 
младима ,,за њихово добро”, а сви 
знамо како се често то завршава. 

REGIONALNA	SMOTRA	I	LETNJI	KAMP	U	
OKVIRU	PROJEKTA	„GRAĐANIN II“

Građanske inicijative

U okviru regionalnog pilot-projekta Građanin II, sa temom 
„Promovisanje	 tolerancije	 i	 etničkog	pomirenja	na	Balkanu”	
koji su Građanske inicijative realizovale u saradnji sa 
Centrom za građansko obrazovanje (CCE) iz Los Anđelesa, 
organizovana	 je	 prva	 Regionalna	 smotra	 postignuća	
srednjoškolaca iz tri zemlje i letnji kamp. Ovaj finalni događaj 
bio je kruna dvogodišnjeg rada i saradnje na ovom projektu. 
Želimir Popov, pomoćnik ministra prosvete, dočekao je naše 
učenike i bodrio ih dok su govorili o onome što su uspeli da 
ostvare u prethodne dve godine 
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ce iz Srbije su se bavili problemima 
nasilja u porodici, divljim deponija-
ma, zagađivanjem životne sredine 
upotrebom plastičnih kesa, nepo-
stojanjem kancelarije za mlade i ne-
pristupačnošću javnog prevoza oso-
bama sa invaliditetom. 

Podršku učesnicima iz Srbije na 
regionalnoj smotri dao je i pomoć-
nik ministra iz Ministarstva pro-
svete Želimir Popov koji je svojim 
prisustvom dao značaj ovom skupu. 
Srpsku delegaciju predstavljale su i 
članice upravnih odbora: Branislava 
Pokrajac iz Školske uprave Beograd i 
Smiljana Grujić iz Zavoda za razvoj 
i unapređenje obrazovanja. 

Nakon	 Regionalne	 smotre	 svi	
učenici su tokom letnjeg kampa sa 
trenerima iz Irske (Centar za ljudska 
prava i obrazovanja iz Ajdaha) una-
predili svoja znanja iz oblasti demo-
kratije i ljudskih prava kroz lekcije 
Vlast, Pravda i Odgovornost. Tako-
đe su se upoznali i radili na pitanji-
ma liderstva, samosvesti i identiteta. 
Pozitivna i radna atmosfera obeleži-
la je svaku od ovih readionica.  Uče-
nici i učenice iz regiona koji su po-
kazali najbolje rezultate u zalaganju 
za ljudska prava nagrađeni su serti-
fikatima	 za	 učešće	 na	 Regionalnoj	
smotri i kampu. 

Prezentacija i kamp za učenike 
na Ohridu najbolji su pokazatelj ko-
liko zajednički susreti među mladi-
ma mogu da doprinesu međusobnoj 
komunikaciji. Zadovoljstvo je bilo 
videti mlade kako zajedno provode 
svoje slobodno vreme u kom smeh 
prevazilazi sve jezičke barijere.

Миљана Китановић
ТИ ЗНАШ, ПРЕНЕСИ ДАЉЕ!

„Јутро	 је...	 Добро	 познати	
,мирис'  буди те из сна. Оближња 
депонија поново напада, а што 
је још горе – ,подивљала је'  – 
сваким даном је све већа и већа, 
а ,мирис' се шири све даље и 
даље... А сви ћуте... Нико ништа 
не предузима у вези са овим 
депонијама... Е, сада је доста. 
Крећем у акцију!”

Овако почиње флајер којим је 
тим ученика Пројекта Грађанин 
Гимназије	 „Душан	 Васиљев”	 из	
Кикинде обележио 15. септем-
бра интернационалну акцију 
„Очистимо	свет”.	

За ову акцију смо у ходни-
ку наше школе тог  дана поста-
вили паное и закључке Пројекта 
Грађанин са  темом – дивље 
депоније. Сценарио наше акције 
је обухватио и три вреће за смеће 
на којима је писало – папир, 
пластика, лименке. Сваки ученик 
је добио бомбону и флајер, који 
смо ми осмислили, кад је донео 
смеће и убацио у одговарајуће 
вреће. Настојали смо да укажемо 
на значај разврставања смећа и 
рециклаже као најбољег могућег 
решења за уклањање дивљих 
депонија. Према утврђеном распо-
реду, ученике сваког одељења смо 

Унапређење образовања за демократско грађанство

Ђаци	Гимназије	 „Душан	Васиљев”	из	Кикинде	били	су	
веома активни на општем подизању свести о значају 
очувања животне средине у свом граду. Захваљујући 
њиховом ангажовању у оквиру Пројекта Грађанин, 
привукли су ширу пажњу своје заједнице где настављају 
са чишћењем паркова и прикупљањем новца за особе са 
инвалидитетом. Помоћ у свему томе пружа им Миљана 
Китановић, професорка Психологије и Грађанског 
васпитања,  ауторка овог текста
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ради! Међутим, како је време 
одмицало, отварали су се нови 
видици, ми смо јачали као тим, а 
идеје су почеле све више да нави-
ру. Радили смо на изради паноа 
и настојали да проблем дивљих 
депонија прикажемо из нашег угла 
на што креативнији начин. Напра-
вили смо најбољу презентацију 
најдосаднијег проблема! Напра-
вили	 смо	 „најзанимљивију	 учио-
ницу” у најсуморнијој школи у 
граду! Учинили смо да ђаци наше 
школе БАЦАЈУ СМЕЋЕ У ВРЕЋЕ 
(тзв. канте), што је допринело да 
наше теткице постану ведре и 
насмејане... Наша посвећеност 
овом проблему и ентузијазам који 
је сваким даном бивао све већи, 

упознали са проблематиком којом 
смо се бавили скоро две године. 

Циљ ове акције је: представљање 
проблема дивљих депонија у 
нашем граду и указивање на значај 
активног учешћа младих у животу 
заједнице. Наша жеља је била и да 
истакнемо да  је побољшање живо-
та младих у будућности првенстве-
но исход акција које се предузимају 
сада. Овом акцијом смо такође 
настојали и да промовишемо 
Пројекат Грађанин, као и наставу 
Грађанског васпитања како у нашој 
школи, тако и у целом граду. 

Како је све почело?

Гимназија	 „Душан	 Васиљев”	
је посредством Грађанских 
иницијатива укључена у Пројекат 
Грађанин децембра 2008. године. 
Шта је то тада значило, нисмо ни 
слутили ни знали, али смо били 
спремни да радимо и истражујемо. 
Бавећи се анализом различитих 
проблема наше заједнице, одабра-
ли смо проблем – Дивље депоније. 
Нисмо баш били сигурни где ће 
нас то одвести (можда само до неке 
депоније) и шта МИ можемо ту да 
учинимо. Нисмо били свесни наше 
снаге. Истраживали смо, испити-
вали грађане, интервјуисали пред-
ставнике власти, прикупљали 
различите податке. Све по неким 
упутствима – то се тако и тако 

довео је до тога да смо привук-
ли пажњу многих ученика у нашој 
школи, а затим и професора, 
родитеља, пријатеља, па на крају 
и представника власти. Трудили 
смо се да се што боље пласирамо 
на Републичкој смотри Пројекта 
Грађанин у Београду 24. априла 
2010. године. Наша жеља се испу-
нила. Освојили смо прво место и 
мислили смо да је то круна нашег 
успеха...

И шта сад?

Да ли је то крај? За нас је то 
био само нови почетак... Наш 
пројекат	 је	 наставио	 да	 „живи”.	
Ми смо сада ТИМ. Акције се 
ређају. Организовали смо Округ-
ли сто са темом Смеће је све веће!; 
држали смо еколошке радиони-
це са децом из вртића; учество-
вали	 смо	 у	 акцији	 „Очисти-
мо Кикинду” чистећи Велики 
парк, прикључили смо се акцији 
–	 „Убаци	 чеп	 у	 џеп”	 и	 прику-
пили одређена новчана сред-
ства за особе са инвалидите-
том. Захваљујући нашем раду, 
наша школа је добила и два 
контејнера – за пластику и за 
папир! Нашој срећи нема краја, 
али то није крај! Светло, каме-
ра, акција!  Настављамо даље... о 
томе ћемо вам писати неки други 
пут. Поздрав!

Унапређење образовања за демократско грађанство
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OBRAZOVANJE	I	VASPITANJE	O	DOBROBITI	ŽIVOTINJA

Razvoj	 ove	 oblasti	 predviđen	 je	
zakonima. Zakon o osnovama siste-
ma	obrazovanja	i	vaspitanja	(„Služ-
beni	glasnik	RS”,	broj	72/09)	utvrđu-
je da je jedan od ciljeva obrazovanja 
i	 vaspitanja	 u	 Republici	 Srbiji	 „ra-
zvoj svesti o značaju zaštite životi-
nja” (član 4. stav 1. tačka 11). Zakon 
o	dobrobiti	životinja	(„Službeni	gla-
snik	RS”,	broj	41/09)	predviđa	oba-
vezu	 da	 „ustanove	 u	 oblasti	 obra-
zovanja obezbeđuju, usmeravaju i 
podstiču jačanje svesti o značaju do-
brobiti životinja” (član 3. stav 1).

Započet je proces uključivanja ob-
razovanja i vaspitanja o dobrobiti ži-
votinja u nastavne programe (pri-
premni	predškolski	program,	Čuvari	
prirode za III, IV i VI razred, Biologija 
za VI razred osnovne škole i drugo).

Obučeno je više od 1000 vaspi-
tača i nastavnika za primenu sadr-
žaja o dobrobiti životinja u nastavi, 

 „Učenje deteta da ne zgazi guse-
nicu je isto tako važno po dete kao što 
je i po samu gusenicu” (Bredli Miler)

Obrazovanje i vaspitanje o do-
brobiti životinja je usvajanje znanja, 
veština, stavova i vrednosti o dobro-
biti životinja, sa svrhom razvijanja 
prosocijalne ličnosti deteta i druš-
tva u celini. 

Sadržaji obrazovanja o dobrobiti 
životinja koncipirani su tako da razvi-
jaju svest, razumevanje i znanje o me-
đuzavisnosti dobrobiti životinja i lju-
di, kao i o svim pitanjima koja se tiču 
odnosa čovek–životinja. Ovi sadržaji 
doprinose kvalitetnom obrazovanju 
uspostavljajući savremene metode 
nastave kojima se kod dece i mladih 
razvija motivacija za učenje koristeći 
njihovu prirodnu zainteresovanost za 
usvajanje znanja o životinjama.

Kao što je već istaknuto, osnov-
na svrha ovog procesa je doprinos 
razvoju ličnosti deteta, budućeg 
građanina demokratski uređenog, 
humanog i tolerantnog društva, za-
snovanog na načelima održivosti, 
različitosti i dobrobiti za sve. 

Dobrobit životinja u obrazovanju 
– DANAS

Poslednjih godina dobrobit živo-
tinja postepeno dobija mesto koje 
zaslužuje u okvirima nastavnih pro-
grama i prakse obrazovno-vaspitnih 
ustanova. Prepoznata je činjenica da 
ovi sadržaji odgovaraju opštim prin-
cipima, ciljevima, ishodima, odno-
sno standardima obrazovanja i vas-
pitanja	u	Republici	Srbiji.

kroz	program	 „Dobrobit	 životinja	 i	
mi”,	koji	sprovodi	ORCA.	Ovaj	pro-
gram redovno odobrava Zavod za 
unapređivanje obrazovanja i vaspi-
tanja od  školske 2007/08. Prema nji-
hovim procenama, program se nala-
zi u grupi u prvih pet najuspešnijih i 
najposećenijih seminara. Obuka za-
poslenih u obrazovanju nastavlja se 
i ove školske godine.

Inicijativa danas uživa široku 
stručnu, naučnu i političku podršku. 
Podržali	su	je	Savez	učitelja	Republi-
ke Srbije, Pedagoško društvo Srbije, 
Društvo psihologa Srbije, Srpska aka-
demija nauka i umetnosti, Zavod za 
unapređivanje obrazovanja i vaspita-
nja,	predsednik	Republike	Srbije,	Mi-
nistarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodoprivrede, Ministarstvo život-
ne sredine i prostornog planiranja; 
Ministarstvo omladine i sporta, Bri-
tansko kraljevsko udruženje za spre-
čavanje surovosti prema životinjama 

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

Organizacija	za	poštovanje	i	brigu	o	životinjama	–	ORCA

Organizacija	za	poštovanje	 i	brigu	o	životinjama	–	ORCA,	kao	neprofitna	organizacija	koja	
zastupa kulturu poštovanja, brige i odgovornog odnosa prema životinjama u Srbiji, kontinuirano 
pruža podršku nastavnicima i vaspitačima da integrišu ovu oblast u nastavne programe svih 
obrazovnih nivoa. U tekstu koji je pred vama, obrazloženi su osnovni pravci delovanja ove 
organizacije na unapređenju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja za ljude, životinje i 
životnu sredinu
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 (RSPCA)	 i	Svetsko	udruženje	 za	 za-
štitu životinja – WSPA

Dobrobit životinja u obrazovanju 
– SUTRA

Obrazovanje i vaspitanje o do-
brobiti životinja je multidiscipli-
narna oblast koja treba da bude deo 
nastavnih programa različitih pred-
meta svih obrazovnih nivoa (od 
predškolskog do srednjoškolskog), 
prilagođeno uzrastu i ličnim obra-
zovnim potrebama deteta. 

Uključivanje ove oblasti u na-
stavne programe treba izvesti tako 
da se učenici dodatno ne opterete, 
već da njihovo obrazovanje učini što 
korisnijim i zanimljivijim.

Organizacija za poštovanje i bri-
gu	o	životinjama	–	ORCA,	kao	ne-
profitna organizacija civilnog druš-
tva koja zastupa kulturu poštovanja, 
brige i odgovornog odnosa pre-
ma životinjama u Srbiji, doprinose-
ći blagostanju ljudi i zaštiti životne 
sredine, kontinuirano pruža podrš-
ku nastavnicima i vaspitačima, kao 
nadležnim državnim organima, da 
integrišu ovu oblast u nastavne pro-
grame svih obrazovnih nivoa. 

U saradnji sa Pedagoškim druš-
tvom	Srbije	i	Savezom	učitelja	Repu-
blike	Srbije	osnovali	smo	Radnu	gru-
pu za izradu vodiča za sistematsko 
uključivanje Obrazovanja i vaspita-
nja o dobrobiti životinja u nastavne 
programe. Ovaj projekat realizuje se 
u	 okviru	 programa	 „Inicijativa	 jav-
nog zagovaranja građanskog druš-
tva”, koji finansira Američka agenci-
ja za međunarodni razvoj (USAID), 
a sprovodi ga Institut za održive za-
jednice (ISC)

U izradu vodiča uključili smo vas-
pitače i nastavnike koji su podelili sa 
nama iskustva u radu sa decom i mla-
dima, kao i svoje viđenje postojećih 
ciljeva, zadataka i programskih sa-
držaja u vezi sa životinjama. Takođe 
smo u procesu izrade dokumenta na-
stojali da podstaknemo i roditelje da 
nam šalju predloge sadržaja koje nji-
hova deca treba (ili ne treba) da uče 

kad je u pitanju odnos prema životi-
njama. Na kraju, dali smo i učenicima 
priliku da oni sami kažu šta bi voleli 
da u školi nauče o životinjama. 

Ovako participativno izrađen 
dokument poslužiće kao koristan 
vodič svima koji učestvuju u proce-
su kreiranja i ostvarivanja nastavnih 
programa u našoj zemlji.

Pred nama je još dug put koji tre-

ba preći kako bi obrazovanje i vas-
pitanje o dobrobiti životinja bilo u 
potpunosti integrisano u život škole, 
a to je i najsigurniji način za razvija-
nje poštovanja, brige i odgovornosti 
kao univerzalnih i toliko potrebnih 
vrednosti.

ORCA obrazovanje

... da naša deca budu informisani, 
odgovorni, aktivni i saosećajni ljudi!

„ORCA	obrazovanje”	je	program	
koji se sprovodi sa ciljem uključiva-
nja obrazovanja i vaspitanja o do-
brobiti životinja u formalno obra-
zovanje	u	Republici	Srbiji,	 i	 to	kroz	
različite aktivnosti:

- Saradnja sa stručnim udruže-
njima, fakultetima i međuna-
rodnim organizacijama na ra-
zvoju koncepta obrazovanja i 
vaspitanja o dobrobiti životinja 

- Izrada predloga za uključivanje 
obrazovanja i vaspitanja o do-
brobiti životinja u nastavne pro-
grame i udžbenike, kroz njihovu 
analizu i procenu potreba 

- Obuka vaspitača, nastavnika, 
psihologa i pedagoga za prime-
nu sadržaja o dobrobiti životi-
nja u svakodnevnom radu (se-
minar	„Dobrobit	životinja	i	mi”,	
broj 408 Opšta kultura, vaspit-
ni rad; Katalog programa struč-
nog usavršavanja za školsku 
2009/10)

- Pružanje stalne savetodavne 
podrške vaspitačima, nastavni-
cima i psihološko-pedagoškim 
službama (obezbeđivanje rad-
nih materijala i slično) 

- Obrazovni rad sa decom i mla-
dima (radionice, konkursi i ra-
zličite akcije) 

- Animiranje šire javnosti, odno-
sno kontinuirano informisanje 
o značaju koji dobrobit životinja 
ima za društvo u celini. 

ORCA je postavila posebnu in-
ternet stranicu na kojoj nastavnici i 
vaspitači mogu pronaći korisne sa-
držaje za primenu vaspitanja i ob-
razovanja o dobrobiti životinja u na-
stavi: http://obrazovanje.orca.rs/

www.orca.rs 
Risanska	1/I,	11	000	Beograd 

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

Dobrobit životinja je „obezbe-
đivanje uslova u kojima životinja 
može da ostvaruje svoje fiziološke 
i druge potrebe svojstvene vrsti … 
a odsustvo neprijatnih iskustava 
kao što su bol, patnja, strah, stres, 
bolesti i povrede“ (Zakon o dobrobiti 
životinja Republike Srbije). Dobrobit 
životinja je važna: 

Za ljude 
•	 Izgradnja	 humanog	 društva	 –	

kroz brigu o dobrobiti životinja 
direktno se utiče na razvijanje 
svesti o potrebama drugih, zna-
čaju saosećajnosti, tolerancije, 
poštovanja i odgovornosti pre-
ma ljudima i životnoj sredini

•	 Smanjenje	 nasilja	 u	 društvu	 -	
prepoznavanjem naučno utvr-
đene činjenice da je zlostavlja-
nje životinja tesno povezano sa 
nasiljem prema ljudima

•	Unapređenje	 javnog	 zdravlja	 –	
pravilnom brigom o životinja-
ma kojom se smanjuje rizik za 
prenošenje bolesti zajedničkih 
za ljude i životinje

Za životinje
•	 jer	je	naučno	dokazano	da	živo-

tinje mogu da osete bol, patnju, 
stres, strah i paniku

•	 jer	 životinje	 kao	 osećajna	 bića	
imaju fizičke, psihičke i potrebe 
u ponašanju 

•	 jer	je	moralna	obaveza	i	dužnost	
čoveka da, pored očuvanja vrste, 
poštuje životinje i brine o zaštiti 
života i dobrobiti svake jedinke

Za životnu sredinu
•	 Zaštita	 i	 očuvanje	 biološke	 ra-

znovrsnosti divljih životinjskih 
vrsta i njihovih staništa

•	 Zaštita	i	očuvanje	zemljišta,	vo-
de i vazduha 

O VAŽNOSTI 
DOBROBITI ŽIVOTINJA
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представи, ученици су се бавили и 
примењеном уметношћу прављења 
маски, Речника врлина и ликовних 
радова на различите теме.

Пројекат је завршен великим 
перформансом праћеним музи-
ком и добрим дружењем. Оно што 
смо схватиле радећи на овакав 
начин јесте да са младим људима 
треба радити тако да се мотиви-
ше њихова радозналост, спон-
таност, иницијатива и креатив-
на слобода. На тај начин настава 
неће бити напор, већ пријатна, 
слободна и стваралачка, духов-
на заинтересованост. Желимо да 
наставимо са сличним радом како 
би се наши ученици радо сећали 
креативних доживљаја. Ово је био 
наш покушај да одвојимо наставу 
од монотоније, да унесемо  мало 
ведрине, добро расположење и 
креативан став према животу.

Пројекат	 „Пут	 ка	 врлини“	
је замишљен као кретање кроз 
све три велике епохе: стари, 
средњи и нови век у филозофији, 
књижевности и ликовној уметно-
сти. Циљ оваквог приступа је да, 
од најстаријих времена до данас, 
скрене пажњу на непролазне теме 
и универзалне вредности и пове-
заност тема и идеја.

Час грађанског васпитања 
започињемо приказивањем 
филма	 „Јутро”	 сценаристкиње	 и	
редитељке Данијеле Лури, којим 
ће се ближе дотаћи тема: насиље 
над женама и људска права. 
Наставник овим филмом ученике 
уводи у тему којом ће се бавити, 
а то су ВРЕДНОСТИ и ВРЛИНЕ. 
Ученицима се предочава да ће се 
на часовима филозофије, српског 
језика и књижевности, уз подршку 
професора Ликовне културе, 
бавити вредностима. Желимо 
да покажемо да основне људске 
вредности, иако трпе измене и 
понекад се прилагођавају друшт-
веним околностима, ипак у самој 
својој суштини остају кроз све 
историјске епохе непромењене.

Први задатак су асоцијације 
ученика које записујемо на табли 
после одгледаног филма. Почиње 
дискусија о појмовима: себичност, 
заосталост, туга, патња, увреда, 
понижење, убиство, трагедија, 
срамота, смрт, бесмисао...

Нови задатак је да ученици 
направе хијерархијску листу вред-

ности које су им најбитније. Поро-
дица, здравље, љубав, пријатељство, 
поштење и искреност су препо-
знате као најбитније вредности 
међу ученицима. Дефиниције ових 
вредности	 затим	 улазе	 у	 „Речник	
врлина“. Након овога почињемо са 
припремама за представу Разго-
вор кроз епохе”, је замишљенa 
као разговор између двојице 
одабраних  филозофа и једног 
хришћанина (Сократа, Канта и 
деспота Стефана Лазаревића). 
Циљ	 оваквог	 „разговора“	 је	 да	
ученици открију могућности свог 
стваралачког односа са писаним 
делом и да кроз књижевно и фило-
зофско дело пронађу одговоре. 
Представу изводимо више пута, 
снимамо је и изнова пуштамо 
што пружа ученицима могућност 
да шире дискутују, мењају лико-
ве и представу изводећи је на 
другачији начин. Осим рада на 

ПУТ КА ВРЛИНИ КРЕАТИВНЕ ЗРЕЊАНИНСКЕ ШКОЛЕ
Наташa Лакатуш

Унапређење образовања за демократско грађанство

Средња пољопривредна школа у Зрењанину препознатљива је по доброј и успешној 
сарадњи међу професорима, а самим тим и доброј сарадњи професора и ученика. 
Овога пута идеја је била да се направи корелација између предмета: Грађанско 
васпитање, Српски језик и књижевност, Филозофија и Ликовна култура. Почевши од 
часа	Грађанског	васпитања	на	којем	се	радила	тема	„Вредности”,	где	су	се	професори	
сусрели са проблемима које су ђаци изнели, овај час је прерастао у прави вишемесечни 
пројекат	назван	„Пут	ка	врлини“,	који	ће	се	наставити	са	свим	ученицима	и	у	наредним	
годинама. У реализацији  пројекта, поред Наташе Лакатуш, ауторке текста, учествовали 
су и сарадници: професорка Српског језика и књижевности Вера Цвејанов и професорка 
Ликовне културе Ана Станар
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Grupa autora

 Istraživanje predstavljeno u 
ovom radu upravo se bavi evaluaci-
jom efekata jednog takvog progra-
ma koji je posebno urađen za pri-
menu na našoj populaciji u okviru  
projekta	 „Jačanje	 kapaciteta	 neza-
poslenih kroz razvoj veština i mo-
tivacije za traženje posla”, čiji su 
nosioci Građanske inicijative uz 
podršku	 EAR-a.	 Autorka	 progra-
ma je Zorica Marić, a realizatori su 
Z. Marić, T. Džamonja i E. Vlaho-
vić uz pomoć trenera Građanskih 
inicijativa. Ovaj psihosocijalni pro-
gram namenjen je nezaposlenim 
mladim osoba, uzrasta od 20 do 30 
godina, u cilju jačanja njihovih ka-
paciteta za aktivno i uspešno traže-
nje posla.  

Teorijske i empirijske osnove 
programa

Teorijski okvir ovog progra-
ma predstavljaju teorija plani-
ranog ponašanja (Ajzen, 1991, 
2002), socijalno-kognitivna teo-
rija (Bandura, 1977) i kognitiv-
no-bihevioralne strategije uprav-
ljanja sobom, koje su se pokazale 
kao pogodna osnova za planira-
nje uspešnih interventnih pro-
grama usmerenih na to kako bi 
nezaposlene osobe povećale svoj 
intenzitet traženja posla.

Teorija promišljene akcije (Aj-
zen, 1985), poznate kao teorija pla-
niranog ponašanja (Ajzen,1991), 
ističe značaj namere koja neposred-
no prethodi svakoj planiranoj akciji 
i predstavlja motivacionu kontrolu 
planiranog ponašanja. Najznačaj-
niji formativni elementi namere 
su stav prema ponašanju (uverenja 
o ponašanju), subjektivna norma 
(normativna uverenja) i opažena 
kontrola nad ponašanjem. Uverenja 
o ponašanju čine procena vredno-
sti traženja posla i osećanja u vezi s 
tim ponašanjem. Subjektivnu nor-
mu predstavljaju uverenja o očeki-
vanjima značajnih osoba i želja da 
se odgovori na ta očekivanja, tj. da 
se ugodi značajnim osobama. Opa-
ženu kontrolu čine dva tipa uvere-
nja o kontroli ponašanja: uverenja 
o samoefikasnosti u pogledu pona-
šanja (Bandura, 1997) i uverenja o 
kontrolabilnosti ponašanja, odno-
sno	 „mogućnostima	 za	 prevazila-
ženje prepreka” (Ajzen, 2002). Stav 
i norma utiču na ponašanje preko 
namere, dok samoefikasnost i kon-
trolabilnost utiču na ponašanje ne-
posredno i preko namere (ibid).

Kada se teorija planiranog po-
našanja primeni na traženje posla, 
sledi da intenzitet u traženja nepo-
sredno zavisi od intenziteta name-
re osobe da se angažuje u traženju 

posla i opažene kontrole nad pro-
cesom traženja. Naime, u onoj me-
ri u kojoj su ljudi realistični u svom 
sudu o vladanju veštinama traženja 
posla i mogućnostima kontrolisa-
nja procesa traženja, mera opažene 
kontrole može služiti i kao proksi-
malna mera stvarne kontrole koju 
nezaposlena osoba ima nad proce-
som traženja posla. Prema tome, 
stav prema traženju posla i subjek-
tivna norma utiču na traženje posla 
posredno preko namere, dok opa-
žena kontrola nad procesom traže-
nja posla utiče na intenzitet traže-
nja posla ne samo preko namere već 
i neposredno. 

Rezultati	 istraživanja	 pokazuju	
da intervencije usmerene na formi-
ranje jake namere mogu znatno do-
prineti intenziviranju traženja po-
sla. Namera, odnosno spremnost 
nezaposlenih osoba da se intenziv-
no trude i zalažu prilikom traže-
nja posla može se formirati preko 
stavova prema traženju, subjektiv-
ne norme, osećaja samoefikasno-
sti u pogledu veština traženja po-
sla i osećaja finansijskog pritiska. 
Budući da stav prema traženju po-
sla proističe iz evaluativnih uvere-
nja osobe o brojnim karakateristi-
kama traženja posla, intervencija 
bi trebalo da bude usmerena na ot-

KAKO	LAKŠE	I	BRŽE	DO	POSLA?

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

Veoma je malo uspešnih programa pomoći nezaposlenim osobama, 
koji im pomažu da se brže i lakše zaposle, a često nije jasno ni koje su 
teorijske osnove tih programa. Praksa je pokazala da novi programi 
(pored razvijanja različitih veština i karijernog vođenja), moraju 
sadržati i psihološke komponente savetovanja, jačanja motivacije 
i samopouzdanja nezaposlenih. Cilj ovakvog pristupa je da se 
zapošljavanje ubrza i time predupredi dugotrajna nezaposlenost 
i njene posledice po mentalno zdravlje pojedinca. Pomenuti pristup detaljno su 
obrazložile Zorica Marić, Tamara Džamonja-Ignjatović i Eleonora Vlahović u tekstu 
koji je pred vama
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krivanje disfunkcionalnih uverenja 
nezaposlenih osoba, osporavanje 
takvih uverenja i usvajanje novih 
funkcionalnih uverenja. Odgova-
rajuća subjektivna norma može se 
formirati jačanjem uverenja da re-
ferentne osobe ili grupe očekuju 
da se osoba zalaže prilikom traže-
nja posla i jačanjem njene motiva-
cije da udovolji opaženim  očeki-
vanjima.  Prema tome, intervencija 
treba da omogući referentan okvir 
za razvoj odgovarajuće subjektiv-
ne norme. Osećaj samoefikasnosti 
u ostavljanju utiska  može se izgra-
diti formiranjem očekivanja neza-
poslene osobe da će se sa lakoćom 
ponašati na način koji ostavlja uti-
sak. Ova očekivanja se formiraju 
ukoliko intervencija obuhvata sti-
canje ličnog iskustva vezanog za 
ponašanje, gledanje ponašanja dru-
gih osoba, verbalnu persuaziju refe-
rentnih osoba i pozitivno afektivno 
stanje (Bandura, 1997). S obzirom 
na nalaze prethodnih istraživanja, 
koncipiran je program za jačanje 
kapaciteta nezaposlenih koji je spe-
cifično usmeren na  razvoj veština i 
motivacije za traženje posla.

Ciljevi i sadržaj programa

Cilj programa je ubrzavanje pro-
cesa zapošljavanja, prevenciju du-
gotrajne nezaposlenosti i preven-
ciju negativnih efekta dugotrajne 
nezaposlenosti na mentalno zdrav-
lje	 nezaposlenih.	 Realizovan	 je	
projekat čiji je cilj bio da se putem 
primene preventivnog programa 
pomogne nezaposlenim osobama 
da  prepoznaju i preuzmu ulogu ak-
tivnog tražioca posla, kao pozitivnu 
tranzicionu ulogu koja će olakšati i 
ubrzati proces zapošljavanja i spre-
čiti negativne efekte nezaposlenosti 
na mentalno zdravlje. Ciljna gru-
pa programa su bili mladi nezapo-
sleni, od 19 do 30 godina, sa zavr-
šenim trećim i četvrtim stepenom 
stručne spreme, koji traže posao 
prvi put ili posle gubitka posla.

Program je usmeren na jačanje 
kapaciteta nezaposlenih osoba kroz 
razvoj veština i motivacije za traže-
nje posla. Predstavlja kombinaciju 
intervencija koje su preuzete iz tri 
psihološka progama koji su potvr-
đeni u praksi, uz neke modifikaci-
je na osnovu iskustva u primeni sa 
tražiocima posla u našoj sredini.  
Šematski prikaz izdvojenih varija-
bli teorije planiranog ponašanja i 
njihov uticaj na intenzitet traženja 
posla dat je na Slici 1. 

Program je osmišljen kao tre-
ning koji deluje na dva nivoa. Na 

prvom nivou, trening je usmeren 
na usvajanje efikasnih metoda i ve-
ština traženja posla. S obzirom na 
to da je traženje posla složen pro-
ces koji obuhvata niz ponašanja ko-
ja se primenjuju u različitim situa-
cijama, prvi nivo treninga obuhvata 
učenje kompletnog skripta traženja 
posla. 

Drugi nivo treninga je usme-
ren na unapređenje psiholoških re-
sursa (motivacija, samoefikasnost 
i otpornost na prepreke i osujeće-
nja) koji su značajni za intenzitet i 
istrajnost u traženju posla i uprav-

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

Слика 1 
Издвојене варијабле теорије планираног понашања на интензитет тражења посла

Отпорност 
на препреке

Став према 
тражењу посла Намера Интензитет Посао

Самоефикасност
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ljanje karijerom u toj situaciji. Ovi 
psihološki resursi istovremeno 
predstavljaju važne komponente 
mentalnog zdravlja i očekuje se da 
ublaže negativno dejstvo nezapo-
slenosti na mentalno zdravlje ovih 
osoba. Intervencije utiču na prome-
nu unutrašnjih karakteristika tra-
žilaca posla, a ove promene zatim 
utiču na njihovo ponašanje. Obuka 
predstavlja dvodnevnu edukativ-
no-iskustvenu radionicu tokom ko-
je su učesnici uvežbavali procedu-
re i zadatke obuhvaćene skriptom 
uloge tražioca posla. Pošto nezapo-
slene osobe često ne poznaju tekst 
uloge tražioca posla, cilj treninga je 
da razjasni procedure i zadatke koji 
su obuhvaćeni tekstom. Osim toga, 
učesnici su usmereni na otkrivanje 
kako da koriste lične i socijalne re-
surse koji postaju dostupni preuzi-
manjem uloge tražioca posla. 

Evaluacija programa

Cilj istraživanja je evaluaci-
ja efekata programa na unapređe-
nje osnovnih psiholoških resursa 
(namere, otpornosti na prepreke, 
stavove prema traženju posla i sa-
moefikasnosti) koji doprinose po-
većanju intenziteta traženja posla. 
Evaluacija je obavljena na uzor-
ku od 100 mladih nezaposlenih 
oba pola, uzrasta od 20 do 30 go-
dina, koji su prošli trodnevni pro-
gram obuke usmeren na unapre-
đenje njihovih veština i motivacije 
za traženje posla. Uzorak je činilo 
67 ženskih i 33 muške osobe. Naj-
veći broj ispitanika (N=72) bile su 
osobe sa završenom  srednjom ško-
lom (četvrti stepen), 13 ispitanika 
je završilo višu školu, a 10 je završi-
lo fakultet. Prosečna starost uzor-
ka je 24 godine. Polaznicima obuke 
je zadato pet upitnika posebno na-
pravljenih za procenu osnovnih va-
rijabli  na čiju je promenu trening 
usmeren. Upitnici su zadavani pre 
i posle treninga, osim upitnika za 
procenu intenziteta traženja posla 
u toku proteklog meseca koji je za-

davan samo pre primene programa. 
Efekti intervencije su mereni preko 
promene sva četiri elementa zna-
čajna za aktivno traženje posla (pre 
i posle primene intervencije). Tako-
đe su analizirani efekti interakcije 
intervencije i prethodnog intenzi-
teta traženja posla na sva četiri fak-
tora aktivnog traženja posla. U tom 
cilju, grupe su podeljene na tri pod-
grupe na osnovu stepena intenzi-
teta traženja posla, određenih tako 

da grupišu ispitanike u grupe pri-
bližno jednake veličine. 

Rezimirajući	 osnovne	 rezulta-
te empirijske evaluacije, zaključe-
no je da program pomaže u jača-
nju psiholoških kapaciteta mladih 
nezaposlenih osoba koje su na evi-
denciji Nacionalne službe za zapo-
šljavanje u procesu traženja posla. 
Glavni efekti programa su vidljivi 
na svim merenim psihološkim vari-
jablama. Program je najpozitivnije 
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delovao na promenu stavova prema 
aktivnom traženju posla i samopo-
uzdanje u sopstvene veštine traže-
nja posla. Ove promene su posebno 
značajne s obzirom na to da prema 
teoriji planiranog ponašanja samo-
pouzdanje neposredno utiče na in-
tenzitet traženja posla. Osim toga, 
pozitivni stavovi prema aktivnom 
traženju posla utiču na nameru, a 
namera neposredno utiče na in-
tenzitet traženja posla. Promene u 
nivou samopouzdanja u sopstve-
ne veštine traženja posla i promene 
u stavovima prema aktivnom tra-
ženju posla trebalo bi da utiču na 
istrajnost u aktivnom traženju po-
sla budući da je proces traženja po-
sla često dug i praćen  brojnim ra-
zočarenjima. 

Nalazi istraživanja takođe po-
kazuju da je program imao razli-
čit uticaj na nameru (motivaciju) i 
otpornost na prepreke i osujećenja 
kod osoba sa različitim prethod-
nim nivoom intenziteta traženja 
posla. Program je imao najpozitiv-
nije efekte na motivaciju i otpor-
nost na prepreke i osujećenja onih 
ispitanika koji su pre primene pro-
grama bili najmanje aktivni u tra-
ženju posla. Istraživanja pokazuju 
da motivacija neposredno utiče na 
aktivno traženje posla, dok otpor-
nost na prepreke utiče preko mo-
tivacije,  te ovaj podatak posredno 
sugeriše da bi program bio najdelo-
tvorniji za  osobe sa niskom moti-
vacijom za traženje posla.

Ipak, dugoročne efekte progra-
ma na psihološke varijable i brzinu 
zapošljavanja treba u praksi prove-
riti istraživanjem (follow-up me-
renjem) posle intervala od godinu 
dana. Takođe bi bilo korisno upo-
rediti stepen psiholoških promena 
sa kontrolnom grupom ispitanika 
ujednačenom prema početnim re-
levantnim varijablama (uzrast, ste-
pen obrazovanja, dužina i inten-
zitet traženja posla i sl.) koja nije 
prošla program.

УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ ГРАЂАНСКОГ 
ВАСПИТАЊА КРОЗ УСПЕШНО 
ПОВЕЗИВАЊЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

тему рециклаже које су они држа-
ли у оквиру Еколошке секције, 
сређивање школског паноа, школ-
ског дворишта, обележавање 
међународних дана везаних за 
заштиту животне средине. Ради-
ли су и на промоцији права на 
здраву животну средину.

Ова  радионица је добар 
пример повезивања теорије и 
праксе и мотивације ученика и 
професора.

„Захваљујући	 специјалисти-
чкој обуци за грађанско васпи-
тање у организацији Грађанских 
иницијатива и Факултета поли-
тичких наука, које смо заврши-
ле пре две  године, биле смо у 
могућности да на основу изабра-
не теме, у сарадњи са ученицима, 
а у оквиру наставног плана, само-
стално и са пуно самопоуздања 
одредимо циљеве, исходе и мето-
де  рада радионица“, с поно-
сом истичу професорке које су 
иницирале радионицу.

Право на здраву живот-
ну средину потиче из најновије 
генерације људских права. Наста-
ло је услед потребе да се очува 
здрава  животна средина и потре-
бе да се зна шта све угрожа-
ва животну средину, затим како 
спречити загађења и ублажи-
ти последице загађења животне 
средине.

После одржаних радионица, 
ученици су стекли знања  о свим 
правним аспектима који су везани 
за право заштите животне среди-
не као сложене целине. Такође су 
проширили знања о томе да се 
природна добра морају користити 
тако да им се омогући обнављање 
и на које начине могу смањити 
загађења. Посебна пажња 
посвећена је развоју еколошке 
одговорности за сопствена дела.

Ученици су стечена знања 
пренели на остале ученике 
школе кроз разноврсне актив-
ности  као што су: радионице на 

Г. Стризовић и Љ. Кљунић

Идеја	да	се	радионица	„Људска	права”,	у	оквиру		наставе	
грађанског васпитања  за III разред средњих школа, 
унапреди	 радионицом	 „Право	 (дужност)	 на	 здраву	
животну средину” настала је као резултат сарадње 
наставнице Биологије и наставнице  Устава и права 
грађана. Остварење ове идеје олакшала је чињеница 
да обе наставнице предају Грађанско васпитање, као и 
велики значај и актуелност овог права

Унапређење образовања за демократско грађанство
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Tokom prva dva dana učesnici 
i učesnice temeljno su diskutova-
li o ključnim kompetencijama, kao 
i o savremenim trendovima uprav-
ljanja školom. Posebno je naglaše-
no delegirano rukovođenje, u čijem 

 Događaj je okupio 20 predstav-
nika Ministarstva prosvete, Nacio-
nalnog	saveta	za	prosvetu	Republike	
Srbije, Zavoda za vrednovanje kva-
liteta obrazovanja i vaspitanja, po-
sebno imenovane Komisije za izra-
du pravilnika o bližim uslovima za 
izbor direktora,  obuci i ispitu za di-
rektora ustanove i direktore škola i 
predškolskih ustanova iz Beograda, 
Niša, Velike Plane, Valjeva, Paraći-
na, Novog Sada i Požege. 

Cilj seminara je bio da dopri-
nese razvoju pravilnika za izradu 
direktorskih kompetencija. Ovaj 
pravilnik bi trebalo da obezbe-
di osnov programa obuke direk-
tora vaspitno-obrazovnih ustano-
va u Srbiji. Ovo je važno jer Zakon 
o osnovama sistema obrazovanja 
i vaspitanja predviđa obavezu di-
rektora da polažu ispit za dobija-
nje licence za upravljanje školama 
i predškolskim ustanovama.

je fokusu – učenje. U nastavku rada  
učesnici/ce su analizirali liste na-
vedenih kompetencija za direkto-
re škola u Velikoj Britaniji, na No-
vom Zelandu i u Kanadi (Ontario), 
posebno one koje bi mogle odgova-
rati obrazovanju u Srbiji. Učesnici 
su definisali osnovne oblasti delo-
vanja direktora i potencijalne obu-
ke za lidere u školama koji treba da 
rezultiraju programom za polaga-
nje ispita koji je zakonski regulisan. 
Izlistane su sledeće oblasti obuke: 
poznavanje globalnog i lokalnog 
konteksta; paket zakona; upravlja-
nje učenjem – razvijanje profesio-
nalizma nastavnika; škole kao orga-
nizacije; komunikacija; saradnja sa 
relevantnim akterima. 

Seminar je održan u okviru 
projekta	 „Demokratsko	 uprav-
ljanje školom” koji su Građanske 
inicijative sprovele uz finansij-
sku podršku Američke ambasade 
iz Beograda.

ZA	KOMPETENTNIJU	UPRAVU	ŠKOLE
Građanske inicijative

U	saradnji	 sa	Ministarstvom	prosvete	Republike	Srbije,	Građanske	 inicijative	su	od	7.	do	9.	
jula	2010.	godine	organizovale	susret	sa	 Justinom	Erčulj,	ekspetkinjom	Nacionalne	škole	za	
liderstvo	u	obrazovanju	 iz	Slovenije	na	 temu	„Kompetencije	za	direktore	škola”.	Seminar	 je	
održan	 u	 okviru	 projekta	 „Demokratsko	 upravljanje	 školom”	 koji	 su	 Građanske inicijative 
sprovele uz finansijsku podršku Američke ambasade iz Beograda 
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тици и заштита од дрога”. Часове, 
у виду презентације, припремили 
су сами ученици и то се показало 
као добар почетак и инспирација, 
јер су ђаци изразили жељу да се 
тема прошири и да јој се посвети 
више времена. 

Ово је била прилика да се 
у школу позове гошћа – Нада 
Бањанин-Ђуричић, професор-
ка Социологије и Грађанског 
васпитања из Железнич-
ке техничке школе. Она је у 
одељењима II5 и II8 одржа-
ла	 други	 час	 „Наркоманија	 и	
алкохолизам као социјално-
патолошке појаве” – динамич-
но и интерактивно предавање са 
нагласком на објашњење проце-
са успостављања зависности 

У Члану 33. Конвенције о 
правима детета стоји да ће држа-
ве	 потписнице	 „предузети	 све	
одговарајуће мере, укључујући 
и правне, административне, 
социјалне и образовне, да зашти-
те децу од незаконите употре-
бе наркотика и психоактивних 
супстанци, како је дефиниса-
но одговарајућим међународним 
уговорима и да спрече коришћење 
деце у незаконитој производњи 
и трговини тим супстанцама”. 
И поред тога, у нашим настав-
ним плановима и програми-
ма за средњу школу до сада није 
било ниједне теме, нити настав-
не јединице, предвиђене за 
наркоманију, алкохолизам или 
превенцију болести зависности. 
То	је	остављено	„на	савест”	бриж-
ним одељењским старешинама, 
посвећеним школским психо-
лозима и, можда, социолозима 
или наставницима Грађанског 
васпитања.

Грађанско васпитање за други 
разред средње школе бави се 
правима детета. Право на зашти-
ту од дрога је посебно заинтере-
совало ученике Десете београд-
ске гимназије. Придружили су 
им се и ученици који похађају 
верску наставу. У неколико 
одељења другог разреда одржана 
су три сукцесивна часа посвећена 
едукацији, превенцији и дубљем 
разумевању болести зависности. 
У сарадњи са својим професори-
ма изборних предмета и уз прису-
ство одељењских старешина, 
ученици су одлучили да заједно 
одрже	 први	 час	 на	 тему	 „Нарко-

од психоактивних супстанци. 
Поред краткорочних ефеката и 
дугорочних последица, објаснила 
је феномен психичке и физичке 
зависности, пораст толеранције 
код злоупотребе дрога, као и 
фазе кроз које се развија завис-
ност од дрога (фаза радознало-
сти, фаза експериментисања, 
почетак редовне употребе, фаза 
зависности и крајња фаза – фаза 
прегоревања). Нарочиту пажњу 
је посветила разјашњењу бројних 
заблуда и недоумица које млади 
често имају о наркоманији, на 
пример - да ће млади човек моћи 
да	„контролише	употребу	психо-
активне	 супстанце”	 јер	 има	 „јак	
карактер, обавестио се о дрогама 
и добро зна шта ради”. Објаснила 
је да толеранција расте и завис-

ТРИ ЧАСА У ДЕСЕТОЈ
Нада Бањанин-Ђуричић, Синиша Вукадиновић

Унапређење образовања за демократско грађанство

Могу ли часови грађанског васпитања служити за превентивно деловање на сузбијање 
болести зависности као једној од најозбиљиних претњи са којом се млади данас 
сусрећу? Имају ли школе у Србији средства и наставни кадар да се озбиљније бави овим 
проблемом? На ова и остала питања покушали су да одговоре Нада Бањанин-Ђуричић, 
професорка Социологије, Устава и права грађана и Грађанског васпитања у Железничкој 
техничкој школи у Београду, и Синиша Вукадиновић, професор Географије и Грађанског 
васпитања у Десетој београдској гимназији.
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улоге адвоката оптужбе са три 
сведока, адвоката одбране са три 
сведока, улогу судије, а сви оста-
ли ученици су преузели улогу 
пороте, односно судског већа. 

Ученицима је понуђено 
да оцене ове часове – међу 
бројним петицама, нашла се и 
по која четворка, али су се сви 
изјаснили	да	имају	„много	дубље	
разумевање проблема зависно-
сти од психоактивних супстан-

ност се успоставља – независно 
од интелигенције, од зрелости, 
од карактера, одлуке, жеље или 
воље адолесцента. Истовремено, 
дешава се још један процес, на 
који се често заборавља – дрога 
мења личност!

Професорка Нада је гово-
рила и о алкохолизму, који је 
веома раширен, често друшт-
вено прихватљив али непрепо-
знат као болест зависности или 
као социјално-патолошка појава. 
О алкохолизму, такође, постоје 
бројне заблуде. Објаснила 
је развој алкохолизма кроз 
стадијуме употребе алкохо-
ла (експериментална употреба, 
редовна употреба, преокупација 
алкохолом и физичка завис-
ност) и указала на симптоме 
алкохолне адикције (алкохолнa 
амнезијa, губитак контроле, 
пад толеранције и немогућност 
апстиненције). Након овог 
предавања, ученици су поново 
исказали жељу да се задрже на 
овој теми, па су са професори-
ма Надом и Синишом одржали 
и	 трећи	 час	 –	 „Суђење	 алкохо-
лу”. Час је изведен по сценарију 
„10	 корака	 у	 превенцији	 боле-
сти зависности”. Овог пута, сами 
ученици су активно преузели 

ци”. Шта кажу професори, да 
ли су они задовољни? Одговор 
би могао бити – нажалост, не. 
Успешно сарађивати, одржати 
неколико добрих часова – то је 
једно. Али, превентивно делова-
ти на сузбијању болести зависно-
сти – то је нешто сасвим друго. 
Ако знамо да постоје бројни 
механизми заштите које треба 
развијати да би се смањио број 
младих људи који користе психо-
активне супстанце (најпре меха-
низми заштите који се одно-
се на личност младе особе, али 
и механизми у окружењу, који 
се односе на породицу, друштво 
адолесцента и школу), онда нам 
се овај уложени труд чини као 
незнатна трунка. Могу ли часо-
ви грађанског васпитања, поред 
свега осталог, бити искоришћени 
и у ову сврху? Имају ли настав-
ници довољно капацитета и 
ресурса	за	такав	подухват?	Хоће	
ли промена наставног плана 
и програма за Социологију и 
увођење	„нове”	теме	о	социјално-
патолошким појавама допри-
нети превентивном деловању? 
Или ће се поједина кључна 
права из Конвенције о прави-
ма детета свести на добру вољу и 
ентузијазам појединих наставни-
ка, бар када је о образовању реч? 

Унапређење образовања за демократско грађанство



45

BICIKLISTIČKE	STAZE	ZA	BUDUĆE	GENERACIJE

zentaciji projekata u OŠ ,,Dositej 
Obradović” u Zrenjaninu. Učenike 
i nastavnika Građanskog vaspitanja 
Vladimira Golušina pohvalila je ko-
misija i nagradila za njihov trud, ali 
zbog nedovršenosti rada, nisu prošli 
u drugi krug takmičenja. 

Uspeh prethodne grupe izazvao 
je veliko interesovanje učenika za 
ovaj problem, pa je sledeća genera-
cija učenika VI razreda izabrala istu 
temu,	 ali	 sa	 	 nastavnicom	 Jelenom	
Golušin. Projekat je razrađen, ispi-
tane  su mogućnosti i zainteresova-
nost lokalne vlasti za ovaj problem. 
Potom je,  umesto javne prezentaci-
je kоja te godine nije organizovana, 
priređena revijalna grupna bicikli-
stička vožnju od Novog Miloševa do 
Bočara, susednog sela. U ovoj akciji, 
koju smo nazvali ,,Vožnjom do sno-
va”,  učenici su imali na sebi fluores-
centne prsluke čime se posebno na-
glašavalala bezbednost u saobraćaju 
zbog koje je tu bila i policijska prat-
nja. Susret učenika je bio uspešan 
tim pre što smo naš projekat prezen-

Novo Miloševo je selo koje ima 
jednu od najdužih seoskih ulica u 
Vojvodini (pa i u Srbiji). Kao takvo 
ono zaslužuje modernu saobraćajni-
cu za bicikliste, i to iz više razloga. 
Na prvom mestu su ekološki razlozi: 
bicikl je najzdravije, najčistije i naj-
jeftinije prevozno sredstvo. U ravni-
čarskim predelima bicikl omoguća-
va brzo prelaženje dužih razdaljina 
za relativno kratko vreme i mnogim 
učenicima to je jedino prevozno 
sredstvo do škole. Glavna ulica (sa 
dvostrukim	nazivom:	JNA	i	Maršala	
Tita) prolazi kroz celo selo i i glav-
na je saobraćajnica. Njome prolaze 
automobili, traktori, zaprežna kola 
i kamioni, što je čini veoma nebez-
bednom za sve bicikliste. 

Potrebu za biciklističkom sta-
zom primetili su učenici na časovi-
ma građanskog vaspitanja još škol-
ske 2008/09, kad su rešenje ovog 
problema izabrali kao temu u okvi-
ru projekta Građanin.	 Razradili	 su	
ideju do određene tačke i uspešno 
predstavili svoj rad na javnoj pre-

tovali svim učesnicima vožnje i celoj 
osnovnoj	školi	iz	Bočara.	Đaci	su	se	
posle pauze i osveženja vratili u No-
vo Miloševo, a utisci su nam svima 
bili isti: zadovoljstvo i želja da ova-
kva revijalna vožnja postane tradici-
onalna, nevezano sa konačan rezul-
tat naše akcije..

	 Akcijom	 „Vožnjom	 do	 snova”	
pokušali smo da stvorimo kontinu-
itet u razmišljanju i prezentovanju 
ideja, ovog puta na temu izgradnje 
biciklističkih staza. Staze još nisu 
izgrađene, ali mi nismo ostali ne-
primećeni. Zato se nadamo da će-
mo biti svedoci ostvarivanja ciljeva 
koje smo zacrtali. Ako se to i ne de-
si, ipak postoji višestruka korist od 
ovog rada: razvijamo aktivizam kod 
mladih, povezujemo ljude i promo-
višemo ideje i vrednosti Građanskog 
vaspitanja. Zbog toga ćemo se trudi-
ti da naši učenici uvek imaju na umu 
reči	Alberta	Ajnštajna:	„Život	je	kao	
vožnja biciklom: treba neprestano 
ići napred, bez zaustavljanja – da se 
ne izgubi ravnoteža.”

Jelena	Golušin,	Vladimir	Golušin

Unapređenje obrazovanja za demokratsko građanstvo

Jelena	i	Vladimir	Golušin	su	nastavnici	Građanskog	vaspitanja	osnovne	škole	u	Novom	Miloševu	
OŠ	"Dr	Đorđe	Jovanović".	U	tekstu	koji	je	pred	vama	obrazlažu	kako	su	pomogli	đacima	svoje	
škole da sprovedu akciju za izgradnju biciklističke staze u ovom vojvođanskom selu. Staza još 
nije napravljena, ali oni neće odustati od svog cilja  
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И није се задржала на овоме, 
већ је на интернету осмисли-
ла свој веб простор (miraspasic.
spaces.live.com) на ком је објавила 
све припреме за часове физич-
ког васпитања. Осим технике 
прескока, ђаци овде могу научити 
све о скоку увис и удаљ, одбојци, 
кошарци, фудбалу, тенису и оста-
лим спортови-
ма. 

М и р ј а н а 
Спасић сматра 
да идеја о томе 
да се учени-
цима прибли-
жи школа 
путем канала 
ком у н и ка ц ије 
који су њима 
блиски, није 
нова, али у обла-
сти физичког 

 Да интернет и рачунари постају 
пожељно, па и неопходно сред-
ство у припреми и реализацији 
часова, то је свима јасно. Али да 
се могу  успешно примењивати и 
на часовима физичког васпитања,  
који се по својој природи не везују 
за учионицу и рачунар, то је већ 
новина која привлачи пажњу. 

Професорка Мирјана Спасић 
је својом методичком припремом 
Одбијање лопте прстима, а потом 
и снимљеним часом, доказала 
учесницима семинара Интер-
нет у настави и E-learning  мето-
да	 да	 је	 „спој	 неспојивог”	 могућ.	
Показала им је да се коришћењем 
интернета у настави физичког 
васпитања часови могу не само 
осавременити него и побољшати, 
па чак, како су деца истакла у 
анкети после часа, учинити и 
занимљивијим. 

васпитања, нарочито на нашем 
простору, свакако представља 
изузетак. Могућност да ученици 
на једном месту виде различите 
спортове и технике сигурно ће им 
помоћи да систематизују знања 
стечена на часовима, науче када 
нису били присутни или се подсе-
те нечега што су заборавили.

Све јасно показује да треба 
ићи у корак са временом, да је 
пожељно уносити новине у начин 
рада, а кад нешто волимо и жели-
мо, увек пронађемо начин да то 
и остваримо. Остаје нам само 
да следимо добре примере и не 
дозволимо себи да нас опште 
незадовољство и немотивиса-
ност савладају и онемогуће да 
будемо другачији и креативни у 
свом раду.

Презентације Мирјане Спасић 
можете погледати на:

www.skolskidnevnik.net
miraspasic-atletika.spaces.live.com    
kolektivni-sportovi.spaces.live.com    

Унапређење образовања за демократско грађанство

Саша Чорболоковић
ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТА НА 
ЧАСОВИМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Предмет Физичко васпитање не тражи од ученика само физичку активност већ и учешће 
у ономе што млади данас воле – коришћење интернета. Ово је необична комбинација 
која	је	осавременила	и	освежила	предмет	Физичко	васпитање	у	ОШ	„3.	октобар”	у	Бору.	
За то је заслужна Мирјана Спасић, наставница која предаје овај предмет. О томе на који 
је начин Мирјана спојила ове две области на задовољство свих ђака школе у којој ради, 
прочитајте у тексту чији је аутор Саша Чорболоковић
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ljudskih prava i principa; pre svega, 
upravljanje obrazovnim ustanova-
ma, uključujući škole, treba da odra-
žava i promoviše vrednosti ljudskih 
prava i neguje osnaživanje i aktivno 
učešće učenika, obrazovnog osoblja 
i zainteresovanih strana, uključuju-
ći roditelje. 

f. Bitna stavka svakog obrazo-
vanja za demokratsko građanstvo 
i ljudska prava jeste promovisanje 
društvene kohezije i interkulturnog 
dijaloga, kao i priznavanje vrednosti 
prava na različitost, ali i jednakosti 
među ljudima, uključujući i jedna-
kost među polovima; u tom smislu, 
neophodno je da se razvijaju znanja, 
lične i društvene veštine i razume-
vanje koji smanjuju nivo sukoba, po-
dižu stepen uvažavanja i razumeva-
nja razlika među verskim i etničkim 
grupama, grade svestrano poštova-
nje prema ljudskom dostojanstvu i 
zajedničkim vrednostima, podstiču 
dijalog i promovišu nenasilje prili-
kom rešavanja problema i sporova. 

g.	 Jedan	od	osnovnih	ciljeva	 sva-
kog obrazovanja za demokratsko gra-
đanstvo i ljudska prava nije samo pre-
nos znanja i veština učenicima nego i 
njihovo osnaživanje da spremno pre-
duzmu akciju u društvu u cilju od-
brane i promovisanja ljudskih prava, 
demokratije i vladavine zakona. 

h. Kontinuirana profesional-
na obuka i razvoj veština predava-
ča obrazovanja za demokratsko gra-
đanstvo i omladinskih lidera, kao 
i samih trenera, predstavljaju va-
žan segment održivosti efektivnog i 
kvalitetnog obrazovanja i, u skladu 
s tim, ove aktivnosti treba da budu 
adekvatno osmišljene, a sredstva za 
njih obezbeđena.

i. Partnerstvo i saradnja treba da 
se podstiču u širokom krugu zainte-
resovanih strana uključenih u obra-
zovanje za demokratsko građanstvo 
i ljudska prava na državnom, regio-
nalnom i lokalnom nivou, kako bi se 
na najbolji način iskoristili njihovi 
doprinosi, a isto tako i kod donosila-
ca političkih odluka, profesionalaca 

Preporuka Komiteta ministara 
zemljama članicama u vezi sa Pove-
ljom o obrazovanju za demokratsko 
građanstvo i ljudska prava Saveta 
Evrope, usvojena na sednici Komi-
teta ministara 11. maja 2010. 

NAPOMENA: U prethodnom 
broju Demokratskog građanstva 
objavljen je prvi deo Povelje.

Odeljak II – Ciljevi i principi

5. Ciljevi i principi
Sledeći ciljevi i principi bi treba-

lo da budu smernice zemljama čla-
nicama za okvire njihovih politika, 
zakonodavstva i prakse. 

a. Omogućiti svakoj osobi da na 
svojoj teritoriji stekne obrazovanje 
za demokratsko građanstvo i ljud-
ska prava.

b. Učenje u okviru obrazovanja 
za demokratsko građanstvo i ljudska 
prava predstavlja doživotan proces. 
Efektivno učenje u ovoj oblasti uk-
ljučuje širok krug zainteresovanih 
strana, uključujući donosioce poli-
tičkih odluka, profesionalce u obla-
sti obrazovanja, učenike, roditelje, 
obrazovne ustanove, obrazovne vla-
sti, državne činovnike, nevladine or-
ganizacije, omladinske organizacije, 
medije i široku javnost. 

c. Sva sredstva koja se koriste u 
obuci i obrazovanju, bilo formal-
nom, neinstitucionalnom ili nefor-
malnom, imaju svoju ulogu u ovom 
procesu učenja i značajna su za pro-
movisanje njegovih principa i posti-
zanja njegovih ciljeva. 

d. Nevladine i omladinske orga-
nizacije treba da daju značajan do-
prinos obrazovanju za demokratsko 
građanstvo i ljudska prava, naroči-
to putem neinstitucionalnog i ne-
formalnog obrazovanja i, u skladu s 
tim, potrebna im je podrška u cilju 
ostvarivanja ovog doprinosa. 

e. Prakse i aktivnosti u podučava-
nju i usvajanju znanja treba da slede 
i promovišu vrednosti demokratije i 

u oblasti obrazovanja, učenika, rodi-
telja, obrazovnih ustanova, nevladi-
nih organizacija, omladinskih orga-
nizacija, medija i široke javnosti. 

j. S obzirom na međunarodnu 
prirodu vrednosti i obaveze pošto-
vanja ljudskih prava i univerzalnih 
principa koji čine osnov demokratije 
i vladavine zakona, za zemlje članice 
je važno da slede i podstiču međuna-
rodnu i regionalnu saradnju u aktiv-
nostima koje su predviđene postoje-
ćom Poveljom, kao i prepoznavanje i 
razmenu primera dobre prakse. 

Odeljak III - Politike

6. Formalno, opšte i strukovno 
obrazovanje

Zemlje članice treba da uvrste 
obrazovanje za demokratsko gra-
đanstvo i ljudska prava u kuriku-
lume za formalno obrazovanje na 
predškolskom, osnovnoškolskom i 
srednjoškolskom nivou, kao i u op-
šte i strukovno obrazovanje i obu-
ku. Isto tako, zemlje članice treba 
da nastave da podržavaju, revidira-
ju i ažuriraju obrazovanje za demo-
kratsko građanstvo i ljudska pra-
va u okviru ovih kurikuluma u cilju 
obezbeđivanja njihove važnosti i 
podsticanja održivosti ove oblasti. 

7. Više obrazovanje
Zemlje članice trebalo bi da, uz 

dužno poštovanje prema principu 
akademske slobode, promovišu uvo-
đenje obrazovanja za demokratsko 
građanstvo i ljudska prava u ustano-
ve višeg obrazovanja, a naročito za 
profesionalce u oblasti obrazovanja. 

8. Demokratsko upravljanje
Zemlje članice treba da promovi-

šu demokratsko upravljanje u svim 
obrazovnim ustanovama kao po-
željan i koristan metod samostalne 
uprave i kao praktično sredstvo za 
učenje i doživljavanje demokratije i 
uvažavanja ljudskih prava. One treba 
da, koristeći odgovarajuća sredstva, 
podstiču i omogućuju aktivno uče-
šće učenika, obrazovnog osoblja, ro-
ditelja i svih zainteresovanih strana u 
upravljanje obrazovnim ustanovama.  

PREPORUKA KOMITETA MINISTARA U VEZI SA POVELJOM O  
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stranama, a pre svega medijima i ši-
rokoj javnosti kako bi  maksimalno 
povećali svoj doprinos u ovoj oblasti.

  
11. Kriterijumi za evaluaciju

Zemlje članice treba da razvi-
ju kriterijume za evaluaciju efek-
tivnosti programa koji se odnose 
na obrazovanje za demokratsko 
građanstvo i ljudska prava. Po-
vratne informacije koje dobiju od 
učenika treba da budu deo svih 
takvih evaluacija. 

12. Istraživanje
Zemlje članice treba da pokre-

nu i promovišu istraživanje o obra-
zovanju za demokratsko građanstvo 
i ljudska prava kako bi imale uvid 
u trenutnu situaciju u ovoj oblasti i 
kako bi zainteresovanim stranama, 
uključujući donosioce političkih od-
luka, obrazovne ustanove, školske li-
dere, nastavnike, učenike, nevladine 
i omladinske organizacije, ponudile 
komparativne informacije i time im 
pomogle da izmere i povećaju efek-
tivnost i efikasnost i poboljšaju svoje 
prakse. Ovo istraživanje bi moglo da 
obuhvati, između ostalog, istraživa-
nje kurikuluma, primera inovativne 
prakse, nastavnih metoda i razvo-
ja evaluacionih sistema, uključuju-
ći kriterijume i indikatore za evalu-
aciju. Zemlje članice treba da podele 
rezultate svojih istraživanja sa osta-
lim zemljama članicama i zaintere-
sovanim stranama, gde je prikladno.  

13. Veštine za promovisanje 
društvene kohezije, vrednovanje 
različitosti i odnos prema 
razlikama i sukobima

U svim oblastima obrazovanja, 
zemlje članice treba da promovišu 
obrazovne pristupe i nastavne me-
tode koji su usmereni na suživot u 
demokratskom i multikulturnom 
društvu, kao i na osposobljavanje 
učenika da steknu znanja i veštine 
za promovisanje društvene kohezi-
je, vrednovanje različitosti i jedna-
kosti među ljudima, uvažavanje ra-
zlika – naročito između verskih i 
etničkih grupa – i rešavanje nesu-
glasica i sukoba na nenasilan način 

9. Obuka 
Zemlje članice treba da nastavni-

cima i ostalom obrazovnom osoblju, 
omladinskim liderima i trenerima 
pruže neophodnu početnu i trajnu 
obuku i razvoj u oblasti obrazovanja 
za demokratsko građanstvo i ljud-
ska prava. Ovim bi trebalo da im se 
osigura temeljno znanje i razumeva-
nje ciljeva i principa ove discipline i 
odgovarajućih metoda za nastavu i 
učenje, kao i druge ključne veštine 
koje su u skladu s njihovom obra-
zovnom oblasti. 

10. Uloga nevladinih organizacija, 
omladinskih organizacija i drugih 
zainteresovanih strana

Zemlje članice treba da neguju i 
unapređuju ulogu nevladinih i omla-
dinskih organizacija u okviru obra-
zovanja za demokratsko građanstvo 
i ljudska prava, naročito u okviru ne-
institucionalnog obrazovanja. One 
treba da prepoznaju ove organiza-
cije i njihove aktivnosti kao znača-
jan deo obrazovnog sistema, i da im, 
gde god je to moguće, obezbede po-
trebnu podršku, te da na najbolji na-
čin iskoriste svoju stručnost kako bi 
doprinele svim vidovima obrazova-
nja. Zemlje članice takođe treba da 
promovišu i obznanjuju obrazovanje 
za demokratsko građanstvo i ljud-
ska prava i drugim zainteresovanim 

i uz poštovanje prava drugog, kao i 
za suzbijanje svakog oblika diskri-
minacije i nasilja, a naročito nasilja 
u školi  i zlostavljanja. 

Odeljak IV – Evaluacija i saradnja

14. Evaluacija i pregled 
Zemlje članice treba da vrše re-

dovnu evaluaciju strategija i politika 
koje su preduzele u skladu sa posto-
jećom Poveljom i da prilagode ove 
strategije i politike na odgovarajući 
način. One to mogu učiniti u sarad-
nji sa drugim zemljama članicama, 
na primer na regionalnom osnovu. 
Svaka zemlja članica može takođe 
da zatraži pomoć od Saveta Evrope. 

15. Saradnja u naknadnim 
aktivnostima

Zemlje članice treba da, gde je 
prikladno, sarađuju međusobno, a i 
preko Saveta Evrope, na ispunjava-
nju ciljeva i principa postojeće Pove-
lje, tako što će:

a. slediti teme od zajedničkog in-
teresa i identifikovane prioritete;

b. unapređivati multilateralne i 
transgranične aktivnosti, uključu-
jući postojeću mrežu koordinatora 
za obrazovanje za demokratsko gra-
đanstvo i ljudska prava;

c. vršiti razmenu, razvoj i kodifi-
kaciju primera dobre prakse i osigu-
ravati njihovo širenje;

d. obaveštavati sve zainteresova-
ne strane, uključujući i javnost, o ci-
ljevima i primeni Povelje;

e. podržavati evropske mreže ne-
vladinih organizacija, omladinskih 
organizacija i profesionalaca u obla-
sti obrazovanja i njihovu međusob-
nu saradnju.

16. Međunarodna saradnja
Zemlje članice treba da rezul-

tate svog rada na obrazovanju za 
demokratsko građanstvo i ljudska 
prava u okvirima Saveta Evrope 
podele sa drugim međunarodnim 
organizacijama.
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