Шанса за искорак
Свеобухватно истрaживање педагошке праксе
• унапређивање рада РЦ Кањижа: евалуација програма и потреба •
• компетенције наставника из угла ученика, родитеља и наставника •

Кањижа, 2012.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

КАЊИЖА

Шанса за искорак
Свеобухватно истрaживање педагошке праксе
• унапређивање рада РЦ Кањижа: евалуација програма и потреба •
• компетенције наставника из угла ученика, родитеља и наставника •

Ова публикација је припремљена и објављена у оквиру пројекта ПДП-IV
“Подршка професионалном развоју запослених у образовању у Србуји“, који
се одвија уз финансијску подршку Швајцарске.

This publication is prepared and published under project PDP/IV, “Support to
professional development of Educators in Serbia”, that is implementing with
generous financial support of Suisse.

Кањижа, 2012.

1

Аутори:

Кристина Телек, дипл. психолог
Олга Тот Ракић, дипл. педагог
Татјана Варју Потребић, дипл. учитељ-мастер

Уредник:

Татјана Варју Потребић, директор РЦ Кањижа

Лектор:

Олга Тот Ракић, сарадник РЦ Кањижа

Припрема за штампу: Татјана Варју Потребић, директор РЦ Кањижа
Игор Багањ, сарадник РЦ Кањижа
Графички дизајн:

Игор Багањ, мастер информатичар

Издавач:

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању, Кањижа

За издавача:
Адреса:
тел/факс:
е-маил:
web:
Штампа:

Татјана Варју Потребић
директор
24420 Кањижа, Дамјанићева бр. 2, Србија
+381 (0) 24-874-733
rckanjiza@kanjiza.rs
www.rckanjiza.edu.rs
„Fotografika“, Кањижа

Тираж:

200

2

САДРЖАЈ

Општина Кањижа............................................................................................. 4

I.

II. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Кањижа ................................................................................................................... 11
Истраживачки део ...................................................................................... 15

III.
3.1.

Методолошки део истраживања ........................................................... 15

3.2.

Степен информисаности просветних радника о раду РЦ .................. 18

3.3.

Стандарди и компетенције просветних радника ................................. 22

3.4.

Приоритетне области ............................................................................. 42

3.5.

Компетенције.......................................................................................... 45

3.6.

Евалуирани програми који су реализовани у РЦ Кањижа ................. 47

IV.
V.

Закључак ..................................................................................................... 59
Прилози ........................................................................................................... 60

Литература .............................................................................................................. 71

3

I.
Регион:
Удаљеност од Дунава
Удаљеност од Београда
Број становника:
Површина општине Кањижа:

Општина Кањижа
ВОЈВОДИНА - ПОТИСЈЕ - сектор СЕВЕР
147 км
210 км
25934/2011
400 км2

Општина Кањижа је смештена на северном делу Бачке на граници са
Мађарском, удаљена је 5 км од коридора 10, омеђена општинама Суботица,
Сента и Нови Кнежевац, а преко границе са Сегедином, Реске (Röszkе) и Мако
(Маkó).
Општина Кањижа конституисана је 1. jaнуарa 1960. године спајањем
три раније општине – Кањижа, Хоргош и Мартонош. Ово су уједно и сада
највећа насеља у општини. Општина покрива површину од 400 km2 на којој
према последњем попису живи 25934 становника у тринаест насељених места
и великом броју расутих салаша. Седиште општине је Кањижа а састоји се од
13 насељених места.
Разуђеност територије општине, као и демографска и социјална
структура становништва по појединим насељима детерминишу организацију
школског система у микро-заједницама, што све заједно одређује и начин
организовања васпитно-образовног рада на читавој територији општине
Кањижа.
Град Кањижа, центар општине, све више се истиче као средиште
регионалног значаја услед близине реке Тисе, граничних прелаза код Хоргоша
и Ђале. Простор општине има специфичну функцију, јер је најпрометнија
излазно-улазна капија према средњоевропским земљама на североисточном
делу панонског житородног краја.
Простор Кањиже био је насељен и за време сеобе народа, нађени су
трагови материјалне културе из доба владавине Хуна. По консензусу
историчара Кањижа се први пут помиње 1093. год.
У друштвеном животу града у 19. веку водећу улогу имају
земљопоседници, богати предузетници, трговци и занатлије. У то време је
изграђен Народни Парк, основани су парни млинови, пилана, прва парна
циглана и црепана, од када датирају и почеци грађевинарства на овим
просторима.
Прве деценије 20. века доносе још већи и динамичнији развој града.
1908. године Кањижа стиче статус града са уређеним већем, изграђена је
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Градска кућа (1912.г) као и Лековита бања (1913.г) након открића
благотворног својства воде из „Чудотворног бунара“ – извора лековите воде
откривене на слатинастој земљи –„јарашу“, који се протеже уз руб насељеног
дела града. У ово време изграђена је католичка црква «Свети анђео чувар» и
православни «Храм Светог архангела Михаила». У Кањижи је основано прво
забавиште у Војводини. Мрежа основних школа у насељима датира од
средине 19. века, а 1965. године основана је средња пољопривредна школа.
Општина Кањижа са аспекта географског положаја заузима централно
место у Еуро-регији Дунав-Киреш-Мориш-Тиса на средокраћи релације
Београд-Будимпешта.
Изграђеност, стање система за снабдевање електричном енергијом,
гасом, водом и стање система за одвођење и пречишћавање отпадних вода у
општини је решено и удовољава расту потрошње енергената за наредни
период од 10-15 година.
Територија општине Кањижа је у потпуности покривена мрежом
путева, међународног, магистралног, регионалног и локалног карактера у
дужини од 278 км. Највећи значај за град представљају путеви Е-75, М-22 и
М-24.
Значајно место у привредно-туристичком животу места, представља
постојање бањско-климатског лечилишта „Бања-Кањижа“ која има традицију
више од једног века. Примарна здравствена заштита грађана у склопу домова
здравља и великог броја приватних ординација у граду и насељима општине,
задовољава потребе становништва.
Најзначајнији природни потенцијали општине су:
- пољопривредно земљиште од 35.250 ха
- геотермална вода, која се користи у здравствено-бањском туризму
града Кањижа, скоро већ сто година
- река Тиса
- минералне сировине: глина, која представља основу развијене
производње грађевинског материјала (цреп и керамичке плочице)
- сирова нафта, која се транспортује у рафинерије за прераду, локални
извори гаса, који се користе за енергетске потребе становништва.
Структура образовања у општини Кањижа
Демографска кретања
Са аспекта јавног образовања најважнија је старосна структура
становништва школског узраста.
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Општина бележи континуирано опадање броја становника, стопа
природног прираштаја је негативна, а забележено је и одсељавање нарочито
младих људи. Просечна старост грађана је 40,9 година, а сваки пети становник
је старији од 60 година. Као резултат оваквих демографских кретања опада
број становника школског узраста.
На основу утврђених података и актуелних демографских показатеља
можемо проценити како ће се кретати број деце у општини. У први разред
основне школе 1997. године уписано је 330 ђака, док је 2012. године уписано
свега 242.
Број деце која су обухваћена васпитно-образовним установама: 3314
 Број деце у предшколском образовању:
653
 Број деце у основношколском образовању: 2042
 Број деце у средњошколском образовању: 555
Број деце обухваћене основном музичком школом: 212
Број објеката у којима се изводи васпитно-образовни рад: 26
 Предшколски објекти:
12
 Основношколски објекти: 11
 Средњошколски објекти: 2
 Објекат Основне музичке школе: 1
Број наставног особља: 354
 Васпитачи у предшколској установи:
49
 Наставници у основној школи:
О.Ш.“Ј.Ј.Змај“
109
О.Ш.“ 10.Октобар“
69
О.Ш.“Киш Ференц“ 40
 Основна музичка школа:
23
 Наставници у средњој школи:
64

ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ У ОПШТИНИ КАЊИЖА 2012.
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У свим насељима општине Кањижа постоји образовна установа, сем у три
мања насељена места : Мали Песак, Ново Село и Војвода Зимоњић. Пошто је
превоз организован, ученицима поменутих насеља доступно је
основношколско образовање под истим условима као осталим ученицима у
општини Кањижа. Такође, деци са подручја наше општине, предшколско
васпитање доступно је у свим насељима општине.
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У 11 насељених места постоје образовне установе за основно образовање.
Њихово постојање оправдано је због броја ученика у овим местима и
удаљености између насеља, као и због саобраћајне повезаности насеља из
којих ученици након завршетка 4. разреда основне школе путују у насеље које
има основну школу са 8 разреда. То је случај у следећим насељеним местима:
- из Долина у Ором и
- са Велебита, односно Адорјана у Кањижу
Ученици из Малог Песка путују у Кањижу од 1. разреда.
Превоз ученика планиран је и организован према захтевима и
потребама основних школа. Постоје тзв. школске аутобуске линије које
задовољавају све потребе ученика-путника.
У свим образовним установама постоји довољан број деце за извођење
редовне наставе. У више објеката (Хоргош, Мале Пијаце, зграде „Змај“ и
„Ади“ у Кањижи и Мартонош) настава се изводи и пре и после подне. Објекти
су максимално искоришћени, јер се поред редовне наставе изводе и
ваннаставне активности.
Важно је истаћи и то да је општина Кањижа претежно насељена
становништвом мађарске националности, те да има насеља где се настава
изводи искључиво на мађарском језику. Такође, у нашој општини имамо и
ученике са сметњама у развоју, који похађају наставу у О.Ш. „Јован
Јовановић Змај“ Кањижа и у О.Ш. „10. Октобар“ Хоргош.

А) Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа
ОБЈЕКТИ / ЛОКАЦИЈА
Седиште школе:
Кањижа, Школски трг. 1.
Издвојено одељење:
Кањижа, зграда Ади
Широка ул. 72.
Издвојено одељење:
Мартонош, Трг Слободе 6.
Издвојено одељење:
Адорјан, М. Тита бр. 4.
Издвојено одељење:
Велебит, Мандарић Ђуре 5.
УКУПНО:

Број
одељења

Број
ученика

Степен
школовања

Наставни
језик

21

423

1-8 разреда

мађарски /
српски

33

545

1-8 разреда

мађарски /
српски

8

128

1-8 разреда

мађарски

4

58

1-4 разреда

мађарски

1

4

1-4 разреда

српски

67

1068
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Б) Основна школа „10. Октобар“ Хоргош

ОБЈЕКТИ / ЛОКАЦИЈА

Број
одељења

Број
ученика

Степен
школовања

Наставни
језик

31

464

1-8 разреда

мађарски /

Седиште школе:
Хоргош, Карасова 14.
Издвојено одељење:
Мале Пијаце, Киш Ференца бб.

српски

УКУПНО:

10

171

41

635

1-8 разреда

мађарски

В) Основна школа „Киш Ференц“ Трешњевац-Ором

ОБЈЕКТИ / ЛОКАЦИЈА
Седиште школе:
Трешњевац, М. Тита 62.
Издвојено одељење:
Ором, М. Тита 60.
Издвојено одељење:
Тотово Село, Златиборска 6.
Издвојено одељење:
Долине, Петефи Шандора 42.
УКУПНО:

Број
одељења

Број
ученика

Степен
школовања

Наставни
језик

8

124

1-8 разреда

мађарски

8

131

1-8 разреда

мађарски

7

74

1-8 разреда

мађарски

1

10

1-4 разреда

мађарски

24

339

СРЕДЊА ШКОЛА
Пољопривредно технички школски центар „Беседеш Јожеф“ у Кањижи
који у свом саставу има и школску економију, пружа могућност за извођење
практичне наставе пољопривредних и сточарских смерова.
У средњој школи се врши образовање: пољопривредних техничара,
машинских и ветеринарских техничара, техничара за хортикултуру у оквиру
четворогодишњег програма као и образовање квалификованих радника у
трајању од 3 године, на следећим смеровима: машинбравар, металостругар,
аутомеханичар, инсталатер за гас и воду, вртлар, различите квалификације из
прехрамбене струке.
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Најновији тренд у образовању је смер информатике, те се у средњој
школи већ неколико година пуним капацитетом образују техничари
информатике.

ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈА

Број
одељења

Број
ученика

Степен
школовања

Наставни
језик

30

555

I-IV.разреда

мађарски /

Седиште школе:
Кањижа, Широка 70.
Школска економија:
Новокнежевачки пут б.б.
УКУПНО:

српски

30

555

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
Предшколска установа „Наши бисери“ Кањижа покрива укупно 10 насеља
у општини Кањижа, и то у Кањижи, Хоргошу, Малим Пијацама, Мартоношу,
Адорјану, Трешњевцу, Орому, Тотовом Селу, Долинама и Велебиту и ради у
12 објеката.
У школској 2012/2013. години уписано је 653 деце у предшколску
установу, на основу броја деце формирано је 37 одељењa. Број одељења на
српском наставном језику је 6 (укупно 97 деце), број одељења на мађарском
наставном језику је 31 (укупно 556 деце). Све зграде предшколске установе
имају двориште са зеленом површином. Васпитно-образовни рад се изводи у
радним собама, које су одговарајуће величине, опремљене дечјим намештајем,
играчкама и дидактичким средствима.
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
Поред свог седишта које је у Кањижи, Основна музичка школа наставу за
основно музичко васпитање организује и у насељеним местима општине. Ова
установа обезбеђује добру подлогу за стицање основног музичког образовања
а пружа могућности и за откривање талентованих ученика и рад са њима. У
школској 2012/2013. години наставни план и програм се остварује у следећим
објектима:
- у згради Основне музичке школе у Кањижи, у ул. Николе Тесле бр. 2.;
- у згради Општинске организације Народне технике бр. 4. на основу уговора
о уступању пословних простора на коришћење;
- у згради Дома омладине у Хоргошу - истурено одељење;
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- у Малим Пијацама у згради Месне Заједнице, у Орому и у Трешњевцу у
згради Основне школе.
Одсеци
Индивидуална настава одвија се на одсецима: клавир, хармоника,
виолина, виолончело, гитара, флаута, кларинет и соло певање. Групна настава
организована је за потребе хора, оркестра, камерне музике, а разредна настава
за солфеђо и теорију музике. Такође је организована настава за полазнике
музичког забавишта и припремног одељења.

Стручно усавршавање запослених као императив и претпоставка
квалитетног васпитно-образовног рада у општини Кањижа
Добро организован васпитно-образовни систем на локалном нивоу
може се приписати с једне стране традицији које школство има у општини
Кањижа, као и значајном месту које је заузимало у прошлости као и данас у
свеукупном систему административно-управног система града. Наиме и у
прошлости а и у времену садашњем, школски систем заузимао је значајно
место у свеукупној организацији јавног живота. У општини је одавно
препознато да је један од најзначајнијих индикатора степена њеног развоја
достигнути образовни ниво становништва. Међу просветним радницима у
Кањижи одавно је присутна свест о неопходности сопственог стручног
усавршавања као принцип перманентног личног и професионалног развоја. То
поткрепљује податак да су просветни радници учествовали на стручним
предавањима, семинарима, организованим едукацијама и у време када то није
било везано за стицање одређених бенефита у професији, руковођени
искључиво жељом за побољшањем квалитета сопственог рада. На
усавршавањима су учествовали понекад самоиницијативно, индивидуално,
понекад организовано, често и у иностранству. Такве околности погодовале су
између осталих и оснивању Невладине организације „Удружење просветних
радника општине Кањижа“, основаног 2001. године, чије оснивање је тадашња
градска управа подржала, препознавши исто као асоцијацију путем које ће
просветни радници Кањиже остваривати своје интересе, спровести
иницијативе. Управо ове околности погодовале су настанку идеје о
организацији где ће се стручно усавршаванје запослених у образовању
одвијати институционализовано, систематично и плански. Уз разумевање и
помоћ Локалне самоуправе Кањиже, препозната је потреба конституисања
институције која ће се бавити унапређивањем и усавршавањем стручности
запослених у васпитно-образовном процесу.
Тако се 2010. године конституише „Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању“.
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II.

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа

1. Дефинисана стратешка улога Регионалног центра у Кањижи у
развоју васпитно-образовног система у региону
Визија заједнице
Кањижа је уређена заједница са очуваним природним и људским
ресурсима, која подржава иницијативу и предузетнички дух у заједници,
гради односе на добронамерности и несебичности, а квалитет живота
остварује кроз развој економије и запошљавање, квалитетан васпитнообразовни систем, садржајем и професијама прилагођен потребама заједнице
и усклађен са потребама одрастања и развоја деце, развијен културно-забавни
живот, уведене ефикасне административне процедуре и службе које
обезбеђују разноврсност и доступност услуга и остваривање права свим
грађанима.
Визија развоја Регионалног центра у Кањижи
Омогућавање, праћење и унапређење спровођења програма стручног
усавршавања, у складу са националном стратегијом развоја образовања, уз
уважавање утврђених специфичних потреба корисника (појединаца и
институција) у региону.
Укључивање локалне заједнице у непосредну реализацију програма
стручног усавршавања.
Визија будућности Регионалног центра у Кањижи заснована је на
следћим потребама:
- пословни простор који одговара стандардима стручног рада, без
архитектонских баријера,
- технички опремљен пословни простор, укључујући јединствену базу
података,
- постојећи стручни кадар ојачан са три нова члана,
- развијен теренски рад (1 возило),
- обезбеђена материјална подршка за запослене и за развој програма и
услуга,
- ефективна расподела послова и висок степен стручности запослених,
- уведене нове методе рада, стручни стандарди и нормативи који
доприносе квалитету услуга,
- инициране и покренуте акције за које се укажу конкретне потребе у
заједници у области васпитно-образовног рада,
- обједињени подаци, развијене ПР активности,
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-

развијена сарадња и партнерство са свим актерима васпитно-образовне
делатности како у локалу тако и у ширем региону,
улога Регионалног центра дефинисана и реализована у складу са
актуелним законским прописима и уредбама.

Мисија
Развијање високопрофесионалног, креативног наставничког кадра,
промовисање културе и праксе перманентног усавршавања, самоевалуације,
евалуације и континуираног развоја система школства, у циљу унапређења
квалитета рада образовно-васпитних институција у региону и
децентрализације система професионалног усавршавања, а све у циљу опште
добробити развоја младог нараштаја у складу са њиховим специфичним
развојним потребама.
Оснивање
Поред тога што у кругу просветних радника у Кањижи можемо
говорити о традицији постојања свести о потреби континуираног стручног
усавршавања и актуелни формално-правни акти који регулишу васпитнообразовну сферу створили су неопходне регулаторне оквире којима је
стручно усавршавање просветних радника сада већ и законски регулисано.
Стручно усавршавање запослених у образовању је законска обавеза на
основу члана 129. Закона о основама система образовања и васпитања,
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2009) који у великој мери доприноси подизању
квалитета васпитно-образовног рада у образовним институцијама и чланом 49.
Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05 и 61/05) по којем је предвиђена
обавеза послодавца да запосленима омогући стручно оспособљавање,
образовање и усавршавање.
У све тежим условима материјалног пословања како локалних
самоуправа тако и образовних институција, препознала се потреба за
оснивањем Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању, ради омогућавања стручног усавршавања у ближем окружењу
школа у Потиском региону и на Северу Бачке.
Постојање оваквог Центра у Кањижи у великој мери растерећује
образовне институције од обавеза везаних за организацију и финансирање
стручног усавршавања просветног кадра.
Број оваквих центара у Републици Србији прилично је ограничен и
они су још увек у процесу позиционирања у својим срединама, односно у
њиховим васпитно-образовним системимаа.
Оснивање Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању у Кањижи обезбеђује промоцију општине са једног сасвим новог,
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до сада прилично занемареног аспекта – стручног усавршавања запослених у
образовању Потиског региона.
По својој основној концепцији постоји фундаментална сличност
између Центара али је истовремено присутна и различитост која произилази
из специфичности одређеног региона. Регионални центар у Кањижи је особен
по томе што је одговорио на један од основних постулата мултиетничке
средине – обезбеђивање двојезичних семинара за полазнике. С обзиром на
законска овлашћења, стручни углед и друштвени значај Националног савета
мађарске националне мањине у Суботици,
пројекат оснивања и
функционисања Регионалног центра, ослања се на прибављену подршку ове
цењене Установе за стручно усавршавање првенствено на мађарском
наставном језику али и на српском језику с обзиром на карактер наставе у
школама у окружењу.
Делатност
-

-

-

Прати и региструје потребе запослених у образовању за стручним
усавршавањем;
анализира потребе за стручним усавршавањем на терену;
планира обуке и друге видове стручног усавршавања;
организује семинаре;
организује друге облике стручног усавршавања;
креира нове програме стручног усавршавања;
прати примену различитих облика стручног усавршавања;
прати ефекте примене различитих облика стручног усавршавања;
прати квалитет рада запослених у Регионалном центру;
реализује обуку као тренер у сарадњи са Заводом за унапређивање
образовања и васпитања – Центром за професионални развој запослених u
образовању;
организује обуке за будуће тренере у сарадњи са Заводом за
унапређивање образовања и васпитања – Центром за професионални
развој запослених u образовању;
анализира понуду програма стручног усавршавања;
формира и одржава базу података;
промовише рад Центра;
промовише професионални развој запослених;
сарађује са локалним заједницама;
сарађује са Заводом за унапређивање образовања и васпитања – Центром
за професионални развој запослених u образовању;
сарађује са осталим Регионалним центрима;
сарађује са Националним Саветима;
сарађује са Министарством Просвете – Школском управом;
сарађује са образовно- васпитним установама;
формира и одржава ресурсни центар;
сарађује са социјалним партнерима и осталим циљним групама;
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-

сарађује са донаторима;
обавља остале послове у складу са законом.

2. Реализовани пројекти – смернице даљег развоја Регионалног
Центра
О успешности и оправданости деловања Регионалног Центра у
Кањижи говори и чињеница да је Швајцарска агенција за развој и сарадњу
(СДЦ) одлучила да учествује својим средствима у реализацији рада и
пословања овог Центра од 2011. до 2013. године. Донаторска средства користе
се наменски како за реализацију семинара по приступачним ценама тако и за
набавку опреме, за финансирање ПР активности и истраживања потреба за
стручним усавршавањем.
У корист оправданости говори и податак да Регионални центар
учествује у имплементацији пројекта ГИЗ БОСС-а (GIZ BOSS ) :
Професионална оријентација на прелазу у средњу школу. Промоција пројекта
стандарда компетенција наставника такође се реализује у Регионалном
центру, чији су аутори стручњаци Завода за унапређивање образовања и
васпитања. У циљу успешне инплементације овог пројекта, организација
трибина поверена је Регионалним центрима и Центрима за стручно
усавршавање.
Конкурс за акредитацију програма стручног усавршавања за школску
2012/13 годину расписан је крајем 2011. године од стране Завода за
унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете и науке. Као и
сви остали центри у Србији тако је и Регионални центар у Кањижи оформио
стручни тим и понудио досадашњим партнерима и сарадницима али и
потенцијалним новим ауторима сарадњу под јасним, транспарентним и
обострано прихватљивим условима. У Регионалном центру одржани су
тренинзи за писање програма, а резултати уложеног професионалног рада
потврђују чињеницу да смо у свом најближем окружењу препознали веома
компетентне и одговорне ауторе програма сталног стручног усавршавања. У
конкурсном року Регионални центар је успео подржати 8 програма и
проследити их на процес акредитације Заводу за унапређивање образовања и
васпитања.
Корисници услуга Регионалног центра
Регионални центар територијално припада Потиском региону и
Школској управи Сомбор. Директни корисници услуга Регионалног центра у
највећој мери су просветни радници.
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У нашој општини има укупно 650 запослених у образовању, од тога
350 запослених непосредно у настави, који су директни корисници услуга
центра у Кањижи.
Према потребама локалних самоуправа у окружењу Кањиже услуге
центра стављају се на располагање следећим општинама: Нови Кнежевац,
Чока, Сента, Ада, Мол, Бачка Топола, Суботица, Бајмок, Сомбор, Жедник,
Мали Иђош, Бечеј, Темерин.
Број наставног кадра у поменутом окружењу износи више од 3 000.
Од оснивања Регионалног центра бележимо значајан пораст броја
школа са којима је успостављена директна сарадња као и подручје обухвата
школа.
Један од резултата је повећан број просветних радника са подручја
Бачке са нагласком на наставни језик мађарске националне мањине који су
похађали семинаре у Регионалном центру у Кањижи.
Осим стручног усавршавања, Регионални центар је препознат као
место различитих дешавања битних за локалну заједницу и шире. Томе је
допринело учешће Регионалног центра као партнера у пројектима са
сектором НВО и образовним институцијама у Србији и иностранству.

III.

Истраживачки део

3.1. Методолошки део истраживања
Предмет истраживања
Истражиавње се састојало из више делова, који нису били у сваком
погледу у узајамној повезаности. Први део истраживања односио се на рад
Регионалног центра у Кањижи, други на компетенције наставника, трећи део
на испитивање потреба просветних радника, а четврти део на евалуацију три
одабрана семинара које је Центар организовао.
Циљ истраживања
Главни циљ истраживања био је да стручњаци у Регионалном центру
општине Кањижа добију што бољу и ширу слику о образовно-васпитном раду
и процесима који се одвијају унутар васпитно-образовних институција у
општини Кањижа и да Центар као актер у овим процесима реално сагледа
своје потенцијале, предности и недостатке као и сопствене могућности у
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унапређивању васпитно-образовног рада.
Метода истраживања
Због природе предмета и циља истраживања, служили смо се
проучавањем резултата на основу процентуалне дистрибуције посматраног
обележја у испитиваној групи.
Поступци и кораци истраживања
У истраживању је коришћена техника анкетирања. Анкетирање је
веома ефикасна техника за прикупљање података од испитаника. Недостатак
ове технике је могућност давања неистинитих, односно „очекиваних“ одговора
испитаника. Управо због тога примењени упитник био је анониман.
Истраживање је трајало 4 месеци (јун, јул, август, септембар) и имало је
следеће фазе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Осмишљавање истраживања
Информисање образовних институција
Израда упитника
Попуњавање упитника
Обрада података
Писање извештаја
Припрема документа за штампу
Штампање документа

Инструмент истраживања
Инструмент истраживања, као што смо претходно навели, био је
анонимни упитник. Питања у анкети су већином била затвореног типа,
директна, конструисана за ово истраживање. У упитнику је свако имао
могућност да сам формулише своје мишљење, путем питања отвореног типа,
односно давањем одговора у есејској форми. Због сложености истраживања
испитанци нису попуњавали исти упитник, већ:
1. просветни радници у основној школи:
1. питања везана за рад Регионалног центра
2. питања у вези са компетенцијама наставника
3. питања везана за потребе наставника (приоритети и јачање компетенција)
4. питања која су се односила на семинар (тема семинара: Савремена обрада
бајки у домаћим лектирама)
2. просветни радници у средњој школи:
1. питања везана за рад Регионалног центра
2. питања везана за компетенције наставника
3. питања везана за потребе наставника (приоритети и јачање компетенција)
4. питања везана за семинар (тема семинара: Школско оцењивање)
3. васпитачи у предшколској установи:
1. питања везана за рад Регионалног центра
2. питања везана за потребе наставника (приоритети и јачање компетенција)
3. питања везана за семинар (семинар: Растимо уз плес)
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4. родитељи:
 питања везана за компетенције наставника
5. ученици:
 питања везана за компетенције наставника
Упитници су анализирани пребројавањем одговора, на основу којих су
израђени дијаграми.
Узорак истраживања
Узорак истраживања сачињавали су :
 ученици Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа рођени 1998.
и 1999. године (7. разред школске 2011/2012. године)
 родитељи горе поменутих ученика
 васпитачи предшколске установе „Наши бисери“ општине Кањижа
 просветни радници Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа
 просветни радници Основне школе „Киш Ференц“ Трешњевац
 просветни радници Основне школе „10 Октобар“ Хоргош
 просветни радници Пољопривредно-техничког Средњошколског
Центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа
Табеларни приказ узорка:
Институција

Број испитаника

ПУ „Наши Бисери“ Кањижа

44

ОШ „Ј. Ј. Змај“ Кањижа

93

ОШ „10 Октобар“ Хоргош

57

ОШ „Киш Ференц“ Трешњевац

41

ПТШЦ “Беседеш Јожеф“ Кањижа

57

Родитељи

87

Ученици

96

Укупно испитаника:

475

Значај и карактер истраживања
У истраживању смо се трудили да што боље обухватимо све
заинтересоване, тј. актере васпитно-образовног рада. Обухваћени су скоро сви
просветни радници из 5 установа. Упитник је садржавао питања која су од
значаја за квалитетно васпитање и образовање ученика. Допринос сва три
актера у овом истраживању од изузетног је значаја за сагледавање актуелних
проблема у васпитно-образовном раду. Сматрамо да искуство у спровођењу
истраживања и добијени резултати могу допринети да у будућности
предузмемо одговарајуће кораке како би заједнички унапредили васпитнообарзовни рад, на релацији интеракције три најбитнија субјекта – актера
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васпитно-образовног процеса: ученика, наставника и родитеља.
Истраживање је потврдило потребу јасне и транспарентне
комуникације, међусобног уважавања и континуиране сарадње између
наведених субјеката.
3.2. Степен информисаности просветних радника о раду РЦ
Први део истраживања односио се на анализу рада Регионалног центра
за професионални развој запослених у образовању, Кањижа. Наведени
резултати презентују мишљење 292 просветна радника из предшколске
установе, основне школе и средње школе са територије општине Кањижа.
Регионални центар у Кањижи је један од најмлађих центара у Србији. Без
обзира на кратак временски период од оснивања, Регионални центар је уложио
значајне напоре да што боље упозна ширу јавност, пре свега просветне
раднике са мисијом, визијом, делатношћу и циљевима центра.
Да ли знате где се налази Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању?
7% 0%

да
не

93%

Кампања усмерена на промовисање и пропагирање рада Центра била
је успешна. Већи број просветних радника зна где се налази Регионални
центар у Кањижи.
Да ли сте икада били у Регионалном центру?
0%
да
не
без одговора

24%
76%

Узимајући у обзир релативно кратак временски период од оснивања
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Регионалног центра, може се рећи да је исти својим радом обухватио већину
просветних радника у општини. Број наставнка који се редовно укључују у
стручна усавршавања организована при Регионалном центру чини 75% узорка
на којем је рађено истраживање.
Да ли знате чиме се све бави Регионални центар?
1%
2%

да
делимично

46%

не

51%

без одговора

Поред приоритета који се односи на стручно усавршавање просветних
радника, спектар делатности којима се бави Регионални центар веома је
разуђен. Са делатношћу центра, јавно мњење, где првенствено мислимо на
просветне раднике, релативно је добро упознато. У наредном периоду
неопходно је интензивирати рад на маркетиншкој и ПР активности у циљу
промовисања и пропагирања делатности Центра.
Да ли је Регионални центар у протекло време унапредио
услове стручног усавршавања?

5% 2%

да
делимично
не

30%
63%

без одговора

Из горње табеле видимо да је системско деловање увек један од
најбољих начина рада. Већина испитаника (93%) сматра да је дошло до
промене у начину организовања и спровођења семинара. Морамо истаћи да
испитаници који су одговорили са НЕ на ово питање, не знају где се налази
центар или никада нису били у Центру, те нису упознати са његовом
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делатношћу. Свакако потреба за постојањем и функционисањем оваквог
Центра је потврђена.
Да ли су семинари које Центар организује,
примењиви у пракси?
1% 3%
да

41%

делимично

55%

не
без одговора

Један од битних критеријума у писању програма, организовању и
спровођењу семинара је његова применњивост у пракси. Центар у потпуности
не може да буде одговоран за квалитет семнинара, за то је задужен Завод за
унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) при акредитацији семинара,
међутим свакако, (као што се из горње табеле види), семинари организовани у
протекле две године показали су се као применљиви у пракси.

Да ли вам одговарају услови, начин и техника под којима
центар организује стручна усавршавања?

2% 3%
да
делимично

26%

не

69%

без одговора

Већина испитаника је задовољна условима организације семинара,
мада смо свесни неопходности континуираног унапређења технике, начина и
околности у организовању стручног усавршавања.
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Да ли је Центар у протекло време пратио ваше потребе у
вези стручног усавршавања?
2%
19%

33%

да
делимично
не

46%
без одговора

Центар има изузетно добру сарадњу са образовним институцијама у
општини Кањижа. С обзиром на вишеслојност наставно-образовне структуре
у општини, подразумевајући предшколску установу, основну и средњу школу,
затим узимајући у обзир да се настава изводи на два језика, као и на етнички
хетероген састав популације са којима васпитно-образовне установе раде,
веома је тешко удовољити разноврсним потребама просветних радника. Поред
тога, тек од недавно можемо говорити о пракси системског планирања
стручног усавршавања унутар васпитно-образовних установа.
Центар је задовољан резултатима презентованим у наведеној табели,
са тенденцијом да у наредним годинама боље и детаљније прати и испитује
потребе просветних радника.

21

3.3. Стандарди и компетенције просветних радника
Свеукупни исходи и резултати васпитно-образовног процеса зависе од
узајамне повезаности читавог низа фактора, где прописи и уредбе
Министарства просвете детерминишу основне и најзначајније смернице у
раду, док су остали чиниоци, као што су сарадња између наставника, ученика
и родитеља такође од пресудног значаја у овом процесу.
У овом делу истраживања испитивана су мишљења наставника,
ученика и родитеља - три значајна актера у васпитно-образовном процесу.
Постављена питања односила су се на најкруцијалнија подручја васпитнообразовне односно наставне праксе, где до изражаја долази садејство
поменутих фактора.
Постављена питања су се искристалисала на основу разговора са
просветним радницима и директорима школа, а у складу са Приручником о
самовредновању рада школе а на основу сагледавања конкретних потреба на
овом подручју од стране стручњака Регионалног центра Кањижа. Подаци
добијени на упитнику су веома разнолики, понекад и забрињавајући и свакако
служе као покретачи за даље размишљање у циљу усавршавања васпитнообразовне праксе.

Познајем систем образовања и васпитања, принципе и
циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања.
1%

да
делимично

25%
74%

не

Већина (74%) наставника се изјаснила да познаје систем образовања и
васпитања, принципе и циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања.
Нажалост постоје практичари, који су само делом (25%) упознати са системом
у коме раде и непуних 1% који нимало не познају тај систем. На ово питање 1
испитаник није дао одговор.
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Закон о основама система образовања и васпитања из 2009. године,
придаје значај инклузивном образовању, васпитању у духу толеранције и
партиципацији ученика. У складу са претходним питањем, где се 74%
наставника изјаснило да познаје систем, очекивали би смо да уколико
наставник познаје систем, разуме и васпитну улогу установе у којој ради.
Поред тога знамо да је обавеза сваког просветног радника да се придржава
инклузивног принципа и да га поштује. На жалост 3% испитаника се
изјаснило да не поштује претходно наведене принципе и процесе.

У горњој табели видимо приказ где се упоређују резултати добијени
од родитеља и ученика.
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Спољашњи круг представља податке добијене анкетирањем ученика,
унутрашњи круг податке добијене анкетирањем родитеља. Већина родитеља
(75%) и ученика (70%) сматра да наставници помажу ученике да они стекну
одговарајућа знања из свих предмета. Наравно да као и код свих струка и у
просвети наилазимо на наставнике који захтевају додатно усавршавање, како
би уклонили или минимализирали своје недостатке. Постоји сумња да су се
ученици и родитељи негативно (понекад, ретко) изјаснили због оваквих
наставника.
Питање: Наставници реално оцењују постигнућа ученика.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање
колико су наставници реални у оцењивању постигнућа ученика. Приказана су
мишљења наставника основних школа и средње школе, ученика и родитеља, а
посебно су издвојени резултати добијени од наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ где се упоређују резултати добијени
од родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг
представља податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке
добијене од наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља.
Мишљења деце и родитеља су слична и прилично се разликују од мишљења
наставника. Наиме: већина наставника (61%) сматра да увек оцењује реално,
док свега 17% ученика и 13% родитеља сматра да наставници оцењују реално.
Одређени број деце (26%) и скоро исто толико родитеља (23%) сматра да
наставници само понекад оцењују реално, док исто то само 2% наставника
мисли. Неколико ученика (8%) и родитеља (3%) сматра да наставници веома
ретко оцењују реално.

Познато је да је нарочито код усменог излагања ученика, наставникова
субјективна процена постигнућа неизбежна. Тачни критеријуми за оцењивање
могу се поставити бодовним системом при писаној провери знања. Не сме се
заборавити да иако је код формирања оцене присутна субјективност
наставника, оцена треба да буде објективна и мотивишућа за ученика.
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Питање: Већина наставника подстиче здраве стилове живота и узор су
ученицима.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање
колико наставници подстичу здраве стилове живота и да ли могу бити узор
ученицима. Приказана су мишљења наставника (основне школе и средње
школе), ученика и родитеља, а посебно су издвојени резултати добијени од
наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ где се упоређују резултати добијени
од родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг
представља податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке
добијене од наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља. Из
графикона се види да је по овом питању значајна разлика између мишљења
наставника и ученика. Док 95% наставника сматра да подстиче здраве стилове
живота, исто то сматра само 53% ученика. Резултати родитеља налазе се
између резултата наставника и ученика. Велики број (45%) деце сматра да сви
наставници нису добар узор ученицима.

Треба имати на уму да је школа други дом детета. Наставник је тај,
који има сличан утицај на дете као што то има родитељ код куће. Учење по
моделу је начин на који дете стиче основне навике, правила понашања, и на
тај начин гради систем вредности. Веома је битно да сви, који учествују у
васпитању детета подстичу здраве стилове живота и на тај начин треба да
постану, ако не савршен али прихватљив узор ученицима.

27

Питање: Начин на који се већина наставика изражава јасан је и
разумљив.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање
колико се наставници јасно изражавају. Приказана су мишљења наставника
(основне школе и средња школа), ученика и родитеља, а посебно су издвојени
резултати добијени од наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ где се упоређују резултати добијени
од родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг
представља податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке
добијене од наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља. Из
графикона се види да је изражена разлика између мишљења наставника и
ученика као и између наставника и родитеља. Мишљење родитеља се
приближно слаже са мишљењем ученика. Већина (62%) наставника сматра да
се увек изражава јасно, 37% њих сматра да је веома често јасан у изражавању.
Велики број ученика и родитеља сматра да се наставници само понекад (21%
и 23%) изражавају јасно. Одређени број ученика (10%) сматра да се један део
наставника веома ретко изражава јасно.
У наставној пракси веома је битно како се наставник изражава и како
влада вештином комуникације. Неопходно је да наставник говори течно,
јасно, да се изражава разумљиво језиком који је у складу са узрастом ученика.
Уколико је ученику неразумљив говор наставника, лако може доћи до пада
мотивације и заинтересованости за градиво. Такође може доћи до формирања
негативног односа према самом предмету.
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Питање: Наставници поштују личност сваког детета

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање
колико наставници поштују личност сваког ученика. Приказана су мишљења
наставника (основних школа и средње школе), ученика и родитеља, а посебно
су издвојени резултати добијени од наставника основне школе.
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У горњој табели видимо упоређење резултата добијених од родитеља,
ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг представља податке
добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке добијене од наставника и
унутрашњи круг податке добијене од родитеља. Из графикона се види да је
разлика између мишљења наставника и ученика као и наставника и родитеља
сигнификантна. Мишљење родитеља се приближно слаже са мишљењем
ученика. Већина наставника сматра да увек или бар веома често поштује
личност сваког ученика (98%), док то исто сматра само 59% ученика и 61%
родитеља. Одређени број родитеља (24%) и ученика (31%) сматра да
наставници само понекад поштују личност ученика, док 14% родитеља и 8 %
ученика сматра да неки од наставника веома ретко поштују личност ученика.
Веома је интензиван и буран душевни развој детета док одрасте и
сазри. Крајњи циљ ових промена је да особа постане самостална, одговорна,
знатижељна, отпорна на фрустрације, итд, односно да постане свестрано
развијена зрела личност. Током развоја велики утицај на свеопшти развој
детета имају првенствено родитељи, вршњаци и наравно наставници,
педагози. Веома је битно да наставник цени и поштује личност сваког детета.
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Питање: Наставници поштују и цене мишљење и идеје сваког детета.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање колико
наставници поштују и цене мишљење и идеје сваког ученика. Приказана су
мишљења наставника (основних школа и средње школе), ученика и родитеља,
а посебно су издвојени резултати добијени од наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ упоређења резултата добијених од
родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг представља
податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке добијене од
наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља. Из табеле се
види да постоји уочљива разлика између мишљења наставника и ученика као
и наставника и родитеља. Мишљење родитеља се приближно слаже са
мишљењем ученика. Већина наставника сматра да увек или бар веома често
поштује и цени мишљење и идеје сваког ученика (98%), док исто то сматра
само 46% ученика и 51% родитеља. Одређени број родитеља (33%) и ученика
(30%) сматра да наставници само понекад поштују и цене мишљење и идеје
ученика, док 10% родитеља и 17 % ученика сматра да неки од наставника
веома ретко узимају у обзир идеје ученика.
Разна истраживања доказала су да је најделотворнији рад онај, који
произилази из заједничког рада наставника и ученика. Децу, нарочито у раном
узрасту карактерише бујна машта, слобода изражавања, истраживачки
приступ проблемима, знатижељност и наивност. Ове особине помажу детету у
усвајању нових знања и обогаћивању већ постојећих знања и умења. Како би
настава била што успешнија, неопходно је да се она одвија у интеракцији
наставник-ученик, те да се обострано поштују и цени мишљење и идеје сваког
учесника наставног процеса.
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Питање: Наставници увек саслушају проблеме ученика који нису
директно везани за школу.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање
колико често су наставници спремни да саслушају проблеме ученика који
нису директно везани за школу. Приказана су мишљења наставника
(основних школа и средње школе), ученика и родитеља, а посебно су
издвојени резултати добијени од наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ упоређивања резултата добијених од
родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг представља
податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке добијене од
наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља. Из графикона се
види да је уочљива прилична разлика између мишљења наставника и ученика
и наставника и родитеља. Мишљење родитеља се приближно слаже са
мишљењем ученика, мишљење наставника по овом питању прилично се
разликује од мишпљења ученика и родитеља. Већи број наставника (63%)
сматра да су увек спремни да саслушају проблеме ученика који нису директно
везани за школу. Исто то веома мало родитеља (7%) и ученика (9%) мисли.
Приближно исти проценат ученика, наставника и родитеља мисли да су
проблеми ученика веома често саслушани. Скоро исти број ученика и
родитеља мисли да су ученици понекад саслушани, док исто то много мање
наставника сматра. Нажалост постоји и велик број родитеља и ученика који
сматрају да су ученици веома ретко саслушани, и 11% ученика мисли да
никада нису саслушани.
Као што смо већ претходно рекли, школа је други дом детета. Како би
дете могло адекватно функционисати, неопходно је да има особу од поверења
и у школи. Као што нама одраслима није сваки дан исти, нисмо увек најбоље
расположени, и кућне проблеме носимо на радно место, то исто се дешава и
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деци. Оно што је битна разлика између наставника и ученика је то, да
наставник као одрасла особа (претпостављамо) служи се адекватним
начинима за превазилажење постојећих проблема. Дете у развоју нема још
изграђене корисне и функционалне одбрамбене механизме, и као такво, оно
тражи решења и помоћ на разне начине и од разних особа. Дете треба да буде
што је могуће више пута саслушано и посаветовано и у школи од стране
одраслих.
Питање: Наставници остварују добру сарадњу са родитељима.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање какву
сарадњу остварују наставници са родитељима. Приказана су мишљења
наставника (основних школа и средње школе), ученика и родитеља, а посебно
су издвојени резултати добијени од наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ где се упоређују резултати добијени
од родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг
представља податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке
добијене од наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља. Из
графикона се види да су разлике уочљиве између мишљења наставника и
ученика као и мишљења наставника и родитеља. Мишљење родитеља се
приближно слаже са мишљењем ученика. Већина наставника (57%) сматра да
има увек добру сарадњу са родтељима, док исто то сматра само 28% ученика и
24% родитеља. Од родитеља 11% и од ученика 16% сматра да родитељ веома
ретко има добар однос са наставницима.
Родитељ је у сваком погледу кључни актер у васпитно-образовном
процесу. Како би наставник упознао дете и како би га разумео неопходно је да
познаје његове животне околности, да му познаје родитеље (без обзира на то
колико су они образовани, да ли су здрави или болесни, дали су вољни за
сарадњу или не). Наставник у контакту са родитељем не предаје само
информације о постигнућима ученика, већ оно учи од родитеља, види његов
приступ према детету, сазнаје васпитне циљеве родитеља, проблеме са којима
се и родитељ сусреће у одгоју детета. Без адекватног родитељског доприноса
у раду наставника веома је тешко остварити циљеве васпитања и образовања.
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Питање: Наставници у настави примењују различите методе и технике
како би настава била интересантна за ученике.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање
колико често наставници примењују различите технике и методе у настави
како би она била што интересантнија за ученике. Приказана су мишљења
наставника (основних школа и средње школе), ученика и родитеља, а посебно
су издвојени резултати добијени од наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ упоређивања резултата добијених од
родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг представља
податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке добијене од
наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља. Велик број
(63%) наставника сматра да веома често успева да одржи занимљив час. Исто
то само 34% ученика и исто толико родитеља сматра. 13% ученика и 16%
родитеља сматра да наставници веома ретко успевају да одрже занимљив час,
док то само 1% наставника мисли. 5% ученика и 3% родитеља мисли да
наставници не користе различите методе и технике, како би настава била
интересантна.
У односу на ранија времена, када је наставник био једини извор
информација, дете 21. века захтева од наставника много више и што
разноврсније припреме за час. Већина деце поседује код куће рачунаре и
интернет, који игра велику улогу у обогаћивању знања ученика. Образовање
по класичном фронталном методу више није интересантно за ученике, они
желе нешто другачије, нешто више. Учење у пару и групи, кооперативно
учење, пројект техника и сл. су неке од метода које би се могле користити при
обради наставних јединица.
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Питање: Наставници помажу ученицима и ван наставе који спорије
напредују.

У горњим табелама приказани су резултати добијени на питање да ли
наставници помажу ученицима и ван наставе који спорије напредују.
Приказана су мишљења наставника (основних школа и средње школе),
ученика и родитеља, а посебно су издвојени резултати добијени од
наставника основне школе.
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У горњој табели видимо приказ упоређења резултата добијених од
родитеља, ученика и наставника основне школе. Спољашњи круг представља
податке добијене анкетирањем ученика, средњи круг податке добијене од
наставника и унутрашњи круг податке добијене од родитеља. По овом питању
слична су мишљења сва три учесника, у категоријама „веома често“ и
„понекад“.
20% ученика и 21% родитеља сматра да наставници веома ретко
помажу ученицима ван наставе, док то исто сматра свега 1% наставника.
Допунска настава коју наставник држи, није увек довољна ученицима
који имају неки проблем у учењу. Поред тога из праксе знамо да ученици
веома често долазе на допунске часове неспремни, не мотивисани и очекују од
наставника да читаво градиво обрађено на часу објашњавају из почетка.
Постоји одређени број ученика који се не одазива на позив на допунске
часове, што је често узроковано применом истих наставних метода као и у
редовној настави које примењује наставник на допунској настави. Такав
приступ изазива незаинтересованот и пасивност детета. Наставници су
преоптерећени и најчешће немају времена за додатно разјашњавање градива, а
камоли за изналажење другачијих, диференцираних наставних метода које би
детету спорно градиво осветлиле из другачијих углова и помогле у
превазилажењу насталих тешкоћа у усвајању знања.
Да би се наставни садржај адекватно савладао, мора се потрудити и
ученик и наставник, а родитељ да се ангажује око ученика, како би га
мотивисао за сарадњу и учење.
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3.4. Приоритетне области
У овом делу истраживања испитане су потребе стручног усавршавања
просветних радника у оквиру приоритетних области. Приоритетнe области су
прописанe Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника, тe области су следеће:
1. превенција насиља, злосатављања и занемаривања
2. превенција дискриминације
3. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено
маргинализованих група
4. комуникацијске вештине
5. учење да се учи и развијање мотивације за учење
6. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области
иновативних метода наставе и управљања одељењем
7. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима
8. информационо-комуникационе технологије
У истраживању учествовало је 292 просветна радника од тога из
предшколске установе 44, основне школе 191 и средње школе 57 испитаника.
Следе подаци појединачно за васпитно-образовне установе а затим збирни
резултат за све образовне институције. Oдређивање и стицање свести о
приоритетним областима је значајно при изради личних планова
професионалног развоја (портфолио просветних радника).
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У оквиру средње школе наставници су највише заинтересовани за
приоритетну област учење да се учи и развијање мотивације за учење (44
испитаника) затим за област јачања професионалних капацитета запослених,
нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем (31
испитаник). У средњој школи најмања заинтересованост је констатована у
области сарадње са родитељима.
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У оквиру основне школе наставници су највише заинтересовани за
приоритетну област учење да се учи и развијање мотивације за учење (136
испитаника) затим за област комуникацијске вештине (102 испитаника). У
основној школи најмања заинтересованост је констатована у области сарадње
са родитељима.
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У оквиру предшколске установе васпитачи су највише заинтересовани
за приоритетну област учење да се учи и развијање мотивације за учење (26
испитаника) и за област комуникацијске вештине (28 испитаника). У
предшколској установи најмања заинтересованост је за област јачања
професионалних капацитета васпитача.
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Збирни резултати:
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Из горње табеле се види да су просветни радници највише заинтересовани
за следеће области:
1. учење да се учи и развијање мотивације за учење
2. комуникацијске вештине
3. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области
иновативних метода наставе и управљања одељењем
Просветни радници најмање су заинтересовани за следеће области:
1.
2.
3.

сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима
превенција насиља, злостављања и занемаривања
инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено
маргинализованих група.

Подаци добијени у овом делу биће надаље интерпретирани у овом
раду у одељку где су презентовани резултати из дела истраживања који је
рађен са наставницима, ученицима и родитељима.
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3.5. Компетенције
Извођење васпитно-образовног рада веома je сложен процес, који
захтева одређене компетенције наставног особља које га изводи. Сваки
просветни радник требало би да се труди да поред анализе рада од стране
руководства установе врши сталну анализу и процену сопствених
способности, знања и умења. У оквиру образовне политике у Србији a у
складу са Европским и светским стандардима створени су стандарди
компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја,
који обухвата четири области, а то су: наставна област; предмет и методика
наставе; поучавање и учење; подршка развоју личности ученика;
комуникација и сарадња. Свакa област има своје подобласти a то су: знање,
планирање, реализација, вредновање/евалуација и усавршавање.
У овом делу истраживања просветни радници имали су задатак да уз
самопроцену одреде које компетенције требају развијати код себе. Резултати
по васпитно-образовним установама приказани су у следећим табелама
појединачно као и збирно.

У средњој школи за све четири компетенције, заинтересован је скоро
исти број просветних радника.
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Од 191 анкетираног наставника основне школе 111, односно већина,
сматра да би требао развијати област компетенција за наставну област а нешто
мањи број (100), мишљења је да треба развијати област компетенција за
подршку развоју личности ученика.

У предшколским установама, већина васпитача определила се за
развијање компетенција за комуникацију и сарадњу и за компетенцију за
подршку развоју личности детета. Овакво опредељење највероватније, може
се приписати основној концепцији васпитно-образовног рада својственог
предшколским установама.
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Збирни резултати:

У збирној табели видимо да су анкетирани просветни радници
већином опредељени за развијање компетенција за наставну област, а најмање
су се определили за развијање компетенција за наставу и поучавање.

3.6. Евалуирани програми који су реализовани у РЦ Кањижа
За евалуацију акредитованих програма изабрана су три програма и то:
1. Школско оцењивање у основној и средњој школи – семинар
организован за потребе наставника средње школе
2. Савремена обрада бајки у домаћој лектири у нижим разредима –
семинар организован за потребе наставника основних школа
3. Растимо уз плес – семинар организован за потребе васпитача у
предшколској установи
Избор програма се вршио првенствено на основу позитивног искуства РЦ
Кањижа са ауторима и реализаторима и на основу оцене семинара који се
налази на званичном сајту ЗУОВ-а.
За сваки програм посебно је конструисан упитник са скалом процене на 4
нивоа, и то са следећим понуђеним одговорима: потпуно се слажем, углавном
се слажем, делимично се слажем и нимало се не слажем.
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Акредитовани семинар реализован за потребе наставника средње школе
Назив програма: Школско оцењивање у основној и средњој школи
Програм се налази у каталогу за 2011-2012. школску годину, под бројем 710
као обавезан програм из приоритетне области број 6.
Teме које се обрађују: Функције, принципи и врсте оцењивања; Образовне
компетенције и критеријуми оцењивања; Извештавње о напредовању –
саопштавање оцене; Карактеристике доброг задатака; Продукција задатака.
Трајање: два дана (12 сати)
Аутори: Љиљана Симић, Јелена Најдановић Томић, Драгица Павловић Бабић,
Саша Гламочак, Милена Јеротијевић
Реализатори: Весна Шапоњић, Славица Арсеновић, Катарина Дуњић
Мандић, Љиљана Тешановић, Зорица Димитријевић, Љиљана Симић, Милева
Мојић, Драгана Анђелковић, Маја Оклобџија Слијепчевић, Јасмина Ђелић,
Душанка Ћировић, Јелена Најдановић Томић, Љиљана Стојановић, Ксенија
Лишчевић, Александра Калезић Вигњевић, Марица Гаврилов, Снежана
Стојаковић, Татјана Павловић, Саша Гламочак, Мирољуб Бјелетић, Љубица
Јеленковић, Татјана Јаћимовић, Наташа Николић, Милена Јеротијевић,
Дубравка Гатић, Вита Јаковљевић, Радмила Крстевска, Весна Лучић, Владица
Ракић, Гордана Ивановић, Гордана Ђигић, Милорад Рикало, Весна Радуловић,
Вера Гикић, Марина Остојић
Просечна оцена и реализовани семинари овог програма:
Просечна оцена семинара: 3.67
Програм је реализован 13 пута у 9 градова.
Просечна оцена је добијена сумирањем оцена добијених на упитнику при
завршетку сваког реализованог семинара (стандардни упитници ЗУОВ-а).
Оцена 3,67 сматра се високом оценом. Са временске дистанце од неколико
месеци нас је интересовало, колико су наставници који су учествовали на
семинару, искористили стечено знање, и да ли су и даље задовољни садржајем
обуке коју су прошли. Резултати су приказани на следећим табелама:
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1. питање: У којој мери сте схватили значај школског оцењивања?

4% 0%
13%

потпуно
углавном
делимично

83%

нимало

Просечна оцена за ово питање је 3,78. Без обзира на временску
дистанцу, наставници сматрају да су схватили и усвојили значај школског
оцењивања.

2. питање: У којој мери вам је постао јаснији начин оцењивања?

2%
9%
потпуно

46%

углавном
делимично

43%

нимало

Просечна оцена за ово питање је 3,32. Већина наставника (89%) сматра
да му је техника оцењивања много јаснија.
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3. питање: У којој мери вам се променио начин оцењивања знања
ученика после семинара?

6%
потпуно

26%

22%

углавном
делимично
нимало

46%

Као што се на графичком приказу види, стечена знања и вештине са
семинара довела су до пожељних промена у свакодневној наставој пракси.
Анализом добијених одговора утврђено је да се 26 % наставника изјаснило,
да нису мењали начин оцењивања ученичког знања.
4. питање: Да ли оцењујете реалније после похађања семинара?

2%
20%

потпуно

24%

углавном
делимично

30%

24%

нимало
без одговора

Скоро половина (48%) наставника се изјаснила да, применом стечених
знања са семинара, реалније оцењује ученике. Код неких наставника (20%)
није дошло или је дошло до мање промене (30%), што не значи да ти
наставници нису до тада оцењивали у складу са правилником о оцењивању, и
да се нису придржавали општих принципа оцењивања.
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5. питање: Да ли су ученици задовољнији начином оцењивања?

2%
13%

потпуно

24%

углавном
делимично
нимало

61%

За наставника који води млади нараштај у процесу стицања знања и
утиче на формирање његове личности, веома битно је питање колико су
ученици задовољни његовим радом. Као што се на дијаграму види, већина
наставника (85%) сматра да су ученици након његове стручне обуке
задовољнији начином оцењивања.
Збирни резултати евалуације програма –
основној и средњој школи
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Из горње табеле се види, да је семинар довео до вишеструких промена
код наставника, како у разјашњавању принципа оцењивања, тако и до промене
у свакодневној пракси.
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Акредитован семинар реализован за потребе учитеља основних школа
Назив програма: Савремена обрада бајки у домаћој лектири у нижим
разредима.
Програм се налази у каталогу за 2011-2012. школску годину, под бројем 874
као обавезан програм из приоритетне области број 4.
Теме: Арањ Ласло – Tarka lepke, kis mese (лектира за трећи разред); Бенедек
Елек – Kígyós Jancsi (лектира за четврти разред); Az ördög és a molnárlegény
(лектира за други разред); У наставку учесници приказују своје самосталне
радове и заједнички их оцењују на основу претходно наученог.
Трајање: три дана (24 сата)
Аутори:
Мелинда Чонти
Реализатори:
Мелинда Чонти
Интересовало нас је, након извесног времена протеклог после
семинара, колико су наставници, који су учествовали на семинару,
искористили стечено знање, и да ли су и даље задовољни стеченим знањем на
семинару. На питања је одговорило 27 просветних радника из основне школе
који су прошли обуку. Резултати су приказани у следећим табелама:
1. питање: У којој мери сте разумели савремену обраду бајки?

4% 4% 0%
потпуно
углавном

33%

делимично

59%

нимало
без одговора

Просечна оцена овог питања је 3,61. На основу резултата можемо
закључити, да је већина наставника савладала програм семинара.
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2. питање: У којој мери сте после семинара унапредили обраду бајки
у свакодневној пракси?

4% 0%
19%

потпуно
углавном

33%

делимично
нимало

44%

без одговора

На основу резултата можемо закључити да је већина наставника
унапредила обраду бајки у свакодневној пракси, који је управо и био
најважнији циљ семинара.

3. питање: У којој мери сте променили начин обраде бајки после
семинара?

7%
8%

22%

потпуно
углавном
делимично
нимало

37%

26%

Већина наставника је променила начин обраде бајки.
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без одговора

4. питање: Да ли је стечено знање на семинару примењиво у пракси?

4% 0%

потпуно

29%

30%

углавном
делимично
нимало
без одговора

37%

Од полазника семинара већина наставника (66%) сматра да је знање
стечено на семинару примењиво у пракси.
5. питање: Да ли сте уочили позитивне промене и код ученика након
примене савремених метода обраде бајки?

4% 4%
18%

потпуно
углавном
делимично

44%

нимало

30%

без одговора

Из горње табеле се види, да је код већине ученика (48%) дошло до
позитивних промена у савладавању градива.
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Збирни резултати евалуације програма – Савремена обрада бајки у
домаћој лектири у нижим разредима
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Из горње табеле се види, да је дошло до промене у методологији
обраде бајки и самим тим до позитивних промена код ученика. Семинар је
оцењен позитивно.

Акредитовани семинар реализован за потребе васпитача у предшколској
установи
Назив програма: Растимо уз плес
Програм се налази у каталогу за 2011-2012. школску годину, под бројем 777
као обавезан програм.
Теме које се обрађују: Упознавање васпитача са врстама плеса; Упознавање
са варијантама плеса које омогућавају прецизно и доследно уважавање начела
узрасне и индивидуалне примерености; Избор плеса у складу са искуством
деце и степеном развоја, узрасним и индивидуалним могућностима; Плес у
систему активности и режиму дана; Припрема за плес: мотивација деце, о
садржају игре, дозирање физичког напора и темпо игре; Запажање ритма,
облици кретања, плесни корак, формирање плесне кореографије; Могућност
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плеса као друштвене активности која утиче на социјално-емотивни развој
детета.
Трајање: три дана (20 сати)
Аутори:
Гордана Затежић, Радомир Крсмановић, Каролина Марфлак Живковић
Реализатори:
Драгослав Танацков, Драгана Ћетковић, Драгица Крунић, Гордана Затежић,
Татјана Бескоровајми, Дијана Брусин, Радомир Крсмановић, Каролина
Марфлак Живковић, Лејла Насер
Просечна оцена семинара: 3.89
Програм је реализован 14 пута у 12 градова.
Просечна оцена је добијена сумирањем оцена добијених на упитнику
при завршетку сваког реализованог семинара (стандардни упитници ЗУОВ-а).
Оцена 3,89 је висока оцена. Нас је интересовало колико су васпитачи, који су
учествовали на семинару, након извесног времена по завршезку семинара
искористили стечено знање, и да ли су и са временске дистанце задовољни
знањем и вештинама стеченим на семинару. Резултати су приказани на
следећим табелама:
1. У којој мери сте разумели значај плеса у дечјем развоју?
5% 0% 0%
11%

потпуно
углавном
делимично
нимало
без одговора

84%

Из горњег графичког приказа види се да су скоро сви (95%) васпитачи
захваљујући семинару разумели значај плеса у дечјем развоју.
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2. У којој мери сте могли после семинара унапредити свакодневну
праксу?

0%

37%

37%

потпуно
углавном
делимично
нимало

26%

Како би дошло до неких промена у пракси, потребно је време. Без
обзира на временски оквир који је стајао на располагању васпитачима (три
месеца) они су (100%) ипак постигли напредак. Код неких је тај напредак
уочљив (63%), код неких (37%) је нешто мањег интензитета.
3. Да ли је стечено знање примењиво у пракси?

0% 3%

34%

47%

потпуно
углавном
делимично
нимало
без одговора

16%

Из горње табеле видимо, да већина васпитача сматра да је знање
стечено на семинару примењиво у пракси.
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4. Да ли видите позитиван напредак код деце после примене техника,
метода научених на семинару?

0%

38%

38%

потпуно
углавном
делимично
нимало

24%

Анализа добијених одговора на ово питање исказала је да 17 васпитача
(45%) није могло да се изјасни у вези са овим питањем, пошто је време било
исувише кратко за мерење ефеката. Васпитачи, који су користили технику
научену на семинару, сматрају да је програм довео до позитивних промена
код деце предшколског узраста.

Закључак евалуације одабраних програма
Сматра се да су програми, који су одабрани за анализу, остварили свој
циљ, допринели су развоју свакодневне наставне праксе како у вртићу тако и
у основним и средњим школама. Поред тога имали су позитиван ефекат код
ученика и деце предшколског узраста и тако довели до подизања стручног
нивоа наставне праксе.
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IV.

Закључак

Васпитно-образовни рад је веома динамичан процес, на који велики
утицај имају промене у друштву у којем се оно одвија, промене у свету, брз
развој науке, информационо-комуникационих и других технологија, итд.
Очигледно je да особа, која се бави васпитањем и образовањем деце мора бити
у сталном развоју, радити на свом личном и професионалном унапређењу. Тај
развој мора се остварити уз сталну анализу и процену сопствених способности
и компетенција наставника.

Формално- правни оквири, као што су закони, конвенције, прописи,
уредбе и др. чине основу
васпино-образовног процеса у одређеном
друштвеном систему. Ови оквири јесу полазна основа васпитно-образовног
рада и од изузетног су значаја за несметано функционисање рада школа.
Међутим, оно што школу чини установом, местом где млади нараштај стиче
прве значајне смернице у формирању личности, изградњи ставова према раду
и друштву, чине деца, просветни радници и родитељи деце. Квалитет
интеракција између наведених актера даје прави значај школи као
институцији и говори о њеној спремности да се носи хумано, стручно и
одговорно са свакодневним изазовима пред које их поставља васпитнообразовни рад. Управо овакав став даје најбитније обележје, одређује
педагошку климу једне васпитно-образовне институције која детерминише
њено деловање у правцу остваривања основних постулата и система
вредности на којима почива.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
општине Кањижа има значајну улогу у подржавању наставника у васпинообразовном процесу, те је у том смислу неопходно да осмисли и подржи оне
програме и иницијативе чији је циљ унапређивање њихових способности и
компетенција.
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V.

Прилози
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Прилог бр. 1

POŠTOVANE KOLEGE!
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sprovodi
istraživanje čiji je cilj da stekne bolji uvid u sopstveni rad i da unapredi kvalitet stručnog
usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Upitnik koji је pred vama je anoniman, te vas
molimo da budetete iskreni kako bi smo dobili što realniju sliku i podatke.
Pol: Ž M (zaokružite)

Godina radnog staža(zaokružite): 0-10; 11-20; 21-30 ; 30 i više

PITANJA KOJA SE ODNOSE NA RAD REGIONALNOG CENTRA
Sledeća pitanja odnose se na rad RC Kanjiža.
1. Da li znate gde se nalazi Regionalni centar za profeionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju? (zaokružite)
DA
NE
2.

Da li ste ikada bili u Regionalnom centru? (zaokružite)
DA
NE

3.

Da li znate čime se Regionalni centar bavi? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

4.

Da li je Centar unapredio uslove stručnog usavršavanja prosvetnih radnika?
(zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

5.

Da li su seminrari, koje Centar organizuje primenljivi u praksi? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

6.

Da li ste učenicima preneli novostečena znanja sa seminara? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

7.

Da li vam odgovaraju okolnosti, tehnika i načini po kojima Centar realizuje
seminare? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
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8.

Da li je Centar u proteklo vreme pratio vaše potrebe u vezi stručnog usavršavanja?
(zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
STANDARDI I KOMPETENCIJE PROSVETNIH RADNIKA

1.

Poznajem sistem obrazovanja i vaspitanja, principe i ciljeve, ishode i standarde
obrazovanja i vaspitanja
DA
DELIMIČNO
NE

2.

Razumem vaspitnu ulogu obrazovne ustanove i aktivno doprinosim multikulturalnom i
inkluzivnom pristupu u obrazovanja
DA
DELIMIČNO
NE

3.

Poznajem Pravilnik o ocenjivanju učenika i pridržavam ga se.
UVEK VEOMA ČESTO
PONEKAD VEOMA RETKO

NIKAD

4.

Podržavam i primenjujem zdrave stilove života, mogu biti uzor učenicima.
DA
NE

5.

Način na koji se izražavam usmeno i pismeno u nastavi, učenicima je jasan i razumljiv.
UVEK VEOMA ČESTO
PONEKAD VEOMA RETKO NIKAD

6.

Poštujem ličnost svakog deteta.
UVEK VEOMA ČESTO
PONEKAD

7.

VEOMA RETKO

Poštujem i cenim mišljenje i ideje svakog deteta.
UVEK VEOMA ČESTO
PONEKAD VEOMA RETKO

NIKAD

NIKAD

8.

Otvoren/a sam za probleme učenika koji nisu direktno vezani za školu.
UVEK VEOMA ČESTO
PONEKAD VEOMA RETKO NIKAD

9.

Ostvarujem dobru saradnju sa roditeljima.
UVEK VEOMA ČESTO
PONEKAD

VEOMA RETKO

NIKAD

10.

U nastavi primenjujem različite metode i tehnike kako bi nastava bila interesantna za
učenike.
UVEK VEOMA ČESTO
PONEKAD VEOMA RETKO NIKAD

11.

Moj rad je usklađen sa inovacijama u obrazovanju.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO

NIKAD

Pomažem učenicima i van nastave koji sporije napreduju.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO

NIKAD

Kontinuirano radim na svom profesionalnom usavršavanju.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO

NIKAD

12.

13.
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A. U skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja
nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika označite koja vas od navedenih
prioritetnih oblasti interesuju? (zaokružite, može i više)
1. prevencijа nаsiljа, zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа
2. prevencijа diskriminаcije
3. inkluzijа dece i učenikа sа smetnjаmа u rаzvoju i iz društveno
mаrginаlizovаnih grupа
4. komunikаcijske veštine
5. učenje dа se uči i rаzvijаnje motivаcije zа učenje
6. jаčаnje profesionаlnih kаpаcitetа zаposlenih, nаročito u oblаsti
inovаtivnih metodа nаstаve i uprаvljаnjа odeljenjem
7. sаrаdnjа sа roditeljimа, učenicimа i učeničkim pаrlаmentimа
8. informаciono-komunikаcione tehnologije
B. U skladu sa Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog
profesionalnog razvoja označite koje kompetencije želite unaprediti u narednom
periodu (zaokružite, može i više):
1. kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave
2. kompetencije za poučavanje i učenje
3. kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika
4. kompetencije za komunikaciju i saradnju
Konkretne teme koje vas interesuju:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
EVALUACIJA SEMINARA
Ukoliko ste učestvovali na ovom seminaru, popunite prazna polja.
SEMINAR: Savremena obrada bajki u domaćim lektirama u nižim razredima
R.br. Pitanja
potpuno uglavnom delimično nimalo
1. U kojoj meri ste razumeli savremenu
obradu bajki
2. U kojoj meri ste posle seminara
unapredili obradu bajki u svakodnevnoj
praksi
3. U kojoj meri ste promenili način obrade
bajki posle seminara
4. Da li je stečeno znanje na seminaru
primenljivо u praksi
5. Da li ste uočili pozitivne promene
kod učenika nakon primene savremenih
metoda obrade bajki

HVALA!
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Прилог бр. 2.

POŠTOVANE KOLEGE!
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sprovodi
istraživanje čiji je cilj da stekne bolji uvid u sopstveni rad i da unapredi kvalitet stručnog
usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Upitnik koji je pred vama je anoniman, te vas
molimo da budetete iskreni kako bi smo dobili što realniju sliku i podatke.
Pol: Ž M (zaokružite)

Godina radnog staža(zaokružite): 0-10;

11-20; 21-30; 30 i više

PITANJA KOJA SE ODNOSE NA RAD REGIONALNOG CENTRA
Sledeća pitanja odnose se na rad RC Kanjiža.
1.
Da li znate gde se nalazi Regionalni centar za profeionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju?(zaokružite)
DA
NE
2.

Da li ste ikada bili u Regionalnom centru? (zaokružite)
DA
NE

3.

Da li znate čime se Regionalni centar bavi? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

4.

Da li je Centar unapredio uslove stručnog usavršavanja prosvetnih radnika?
DA
DELIMIČNO
NE

5.

Da li su seminrari, koje Centar organizuje primenjivi u praksi? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

6.

Da li ste učenicima preneli novo stečena znanja sa seminara? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

7.

Da li vam odgovaraju okolnosti, tehnika i načini po kojima Centar realizuje
seminare? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE

8.

Da li je centar u proteklo vreme pratio vaše potrebe u vezi stručnog
usavršavanja? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
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STANDARDI I KOMPETENCIJE PROSVETNIH RADNIKA
1.

Poznajem sistem obrazovanja i vaspitanja, njegove principe i ciljeve, ishode i
standarde.
DA
DELIMIČNO
NE

2.

Razumem vaspitnu ulogu obrazovne ustanove i
multikulturalnom i inkluzivnom pristupu u obrazovanju.
DA
DELIMIČNO
NE

3.

Poznajem Pravilnik o ocenjivanju učenika i pridržavam ga se.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO

aktivno

doprinosim

NIKAD

4.

Podržavam i primenjujem zdrave stilove života, mogu biti uzor učenicima.
DA
NE

5.

Način na koji se izražavam usmeno i pismeno u nastavi, učenicima je jasan i
razumljiv.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO NIKAD

6.

Poštujem ličnost svakog deteta.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD

7.

VEOMA RETKO

NIKAD

Poštujem i cenim mišljenje i ideje svakog deteta.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO

NIKAD

8.

Otvoren/a sam za probleme učenika koji nisu direktno vezani za školu.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO NIKAD

9.

Ostvarujem dobru saradnju sa roditeljima.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD

VEOMA RETKO

NIKAD

10. U nastavi primenjujem različite metode i tehnike kako bi nastava bila interesantna
za učenike.
UVEK VEOMA ČCESTO PONEKAD VEOMA RETKO NIKAD
11. Moj rad je usklađen sa inovacijama u obrazovanju.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD VEOMA RETKO

NIKAD

12. Pomažem učenicima i van nastave koji sporije napreduju.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

13. Kontinuirano radim na svom profesionalnom usavršavanju.
UVEK VEOMA ČESTO PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

A. U skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja
nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika označite koje od navedenih prioritetnih
oblasti vas interesuju? (zaokružite, može i više)
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1. prevencijа nаsiljа, zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа
2. prevencijа diskriminаcije
3. inkluzijа dece i učenikа sа smetnjаmа u rаzvoju i iz društveno
mаrginаlizovаnih grupа
4. komunikаcijske veštine
5. učenje dа se uči i rаzvijаnje motivаcije zа učenje
6. jаčаnje profesionаlnih kаpаcitetа zаposlenih, nаročito u oblаsti inovаtivnih
metodа nаstаve i uprаvljаnjа odeljenjem
7. sаrаdnjа sа roditeljimа, učenicimа i učeničkim pаrlаmentimа
8. informаciono-komunikаcione tehnologije
B. U skladu sa Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog
profesionalnog razvoja označite koje kompetencije želite unaprediti u narednom
periodu (zaokružite, može i više):
1. kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave
2. kompetencije za poučavanje i učenje
3. kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika
4. kompetencije za komunikaciju i saradnju
Konkretne teme koje vas interesuju:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
EVALUACIJA SEMINARA
Ukoliko ste učestvovali na ovom seminaru, popunite prazna polja.
SEMINAR: Školsko ocenjivanje
R.br.

Pitanja

potpuno

1 U kojoj meri ste shvatili značaj školkog
ocenjivanja.
2 U kojoj meri vam je postao jasniji način
ocenjivanja.
3 U kojoj meri vam se promenio način
ocenjivanja znanja učenika posle seminara.
4 Da li ocenjujete realnije posle pohađanja
seminara.
5 Da li su vaši učenici zadovoljniji načinom
ocenjivanja.

HVALA!
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uglavnom

delimično

nimalo

Прилог бр.3

POŠTOVANE KOLEGE!
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sprovodi
istraživanje čiji je cilj da stekne bolji uvid u sopstveni rad i da unapredi kvalitet stručnog
usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Upitnik koji је pred vama je anoniman, te vas
molimo da budetete iskreni kako bi smo dobili što realniju sliku i podatke.
Pol: Ž M (zaokružite)
Godina radnog staža(zaokružite): 0-10

11-20

21-30

30 i više

PITANJA KOJA SE ODNOSE NA RAD REGIONALNOG CENTRA
Sledeća pitanja odnose se na rad RC Kanjiža.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Da li znate gde se nalazi Regionalni centar za profeionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju?(zaokružite)
DA
NE
Da li ste ikada bili u Regionalnom centru? (zaokružite)
DA
NE
Da li znate čime se Regionalni centar bavi? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
Da li je Centar unapredio uslove stručnog usavršavanja prosvetnih
radnika?(zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
Da li su seminrari, koje Centar organizuje primenjivi u praksi? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
Da li vam odgovaraju okolnosti, tehnika i načini po kojima Centar realizuje
seminare? (zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
Da li je centar u proteklo vreme pratio vaše potrebe u vezi stručnog usavršavanja?
(zaokružite)
DA
DELIMIČNO
NE
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STANDARDI I KOMPETENCIJE PROSVETNIH RADNIKA
А) U skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja
nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika označite koje od navedenih
prioritetnih oblasti vas interesuju? (zaokružite, može i više)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prevencijа nаsiljа, zlostаvljаnjа i zаnemаrivаnjа
prevencijа diskriminаcije
inkluzijа dece i učenikа sа smetnjаmа u rаzvoju i iz društveno
mаrginаlizovаnih grupа
komunikаcijske veštine
učenje dа se uči i rаzvijаnje motivаcije zа učenje
jаčаnje profesionаlnih kаpаcitetа zаposlenih, nаročito u oblаsti inovаtivnih
metodа nаstаve i uprаvljаnjа odeljenjem
sаrаdnjа sа roditeljimа, učenicimа i učeničkim pаrlаmentimа
informаciono-komunikаcione tehnologije

B) U skladu sa Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog
profesionalnog razvoja označite koje kompetencije želite unaprediti u
narednom periodu (zaokružite, može i više):
1. kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave
2. kompetencije za poučavanje i učenje
3. kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika
4. kompetencije za komunikaciju i saradnju

Konkretne teme koje vas interesuju:
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ЕVALUACIJА SEMINARА
Ukoliko ste učestvovali na ovom seminaru, popunite prazna polja.
SEMINAR: Rastimo uz ples
R.br.

Pitanja

potpuno

1 U kojoj meri ste razumeli značaj
plesa u dečjem razvoju
2 U kojoj meri ste mogli posle
seminara unaprediti svakodnevnu
praksu
3 Da li je stečeno znanje na seminaru
primenljivo u praksi
4 Da li vidite pozitivan napredak kod
dece posle primene tehnika, metoda
naučenih na seminaru
HVALA!
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uglavnom delimično

nimalo

Прилог бр.4

POŠTOVANI UČENICI!
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sprovodi istraživanje čiji
je cilj da stekne uvid u obrazovno vaspitni rad, kako bi ga na valjan način unapredio. Upitnik koji je
pred vama je anoniman (nemojte pisati imena), te vas molimo da budetete iskreni kako bi dobili što
realniju sliku i podatke.
Molimo da odgovorite na sledeća pitanja, tvrdnje.
1. Nastavnici pomažu da učenici steknu odgovarajuća znanja iz svih predmeta.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO
NIKAD
2.

3.
4.

5.

6.

Nastavnici realno ocenjuju postignuća učenika.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD

VEOMA RETKO

NIKAD

Većina nastavnika podstiče zdrave stilove života i uzor su učenicima.
DA
NE
Način na koji se većina nastavnika izražava jasan je i razumljiv.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

Nastavnici poštuju ličnost svakog deteta.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD

VEOMA RETKO

NIKAD

Nastavnici poštuju i cene mišljenje i ideje svakog deteta.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

7.

Nastavnici uvek saslušaju probleme učenika koji nisu direktno vezani za školu.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO
NIKAD

8.

Nastavnici ostvaruju dobru saradnju sa roditeljima.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

9.

NIKAD

Nastavnici u nastavi primenjuju različite metode i tehnike kako bi nastava bila interesantna
za učenike.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO
NIKAD

10. Nastavnici pomažu učenicima i van nastave koji sporije napreduju.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

KOMENTAR:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
HVALA!
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Прилог бр.5

POŠTOVANI RODITELJI!
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sprovodi istraživanje čiji
je cilj da stekne uvid u vaspitno-obrazovni rad, kako bi ga na valjan način unapredio. Upitnik koji stoji
pred vama je anoniman (nemojte pisati imena), te vas molimo da budetete iskreni kako bi smo dobili
što realniju sliku i podatke.
Molimo da odgovorite na sledeća pitanja, tvrdnje.
1.

Nastavnici pomažu da učenici steknu odgovarajuća znanja iz svih predmeta.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO
NIKAD

2.

Nastavnici realno ocenjuju postignuća učenika.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD

3.
4.

5.

6.

VEOMA RETKO

NIKAD

Većina nastavnika podstiče zdrave stilove života i uzor su učenicima.
DA
NE
Način na koji se većina nastavnika izražava jasan je i razumljiv.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

Nastavnici poštuju ličnost svakog deteta.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD

VEOMA RETKO

NIKAD

Nastavnici poštuju i cene mišljenje i ideje svakog deteta.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

7.

Nastavnici uvek saslušaju probleme učenika koji nisu direktno vezani za školu.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO
NIKAD

8.

Nastavnici ostvaruju dobru saradnju sa roditeljima.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

9.

NIKAD

Nastavnici u nastavi primenjuju različite metode i tehnike kako bi nastava bila interesantna
za učenike.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO
NIKAD

10. Nastavnici pomažu učenicima i van nastave koji sporije napreduju.
UVEK
VEOMA ČESTO
PONEKAD
VEOMA RETKO

NIKAD

KOMENTAR:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
HVALA!
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