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ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА – ШТА ЈЕ ТО?
Опис
Циљ овог поглавља је да опише концепт Заједницe учења и тиме да подстакне
наставнике да оформе једну такву групу у својим школама, који ће даље систематски и
самоиницијативно да раде на унапређивању наставне праксе путем развојних активности и
вођења професионалног дијалога међу колегама.

Заједница учења – шта је то?

Професионални развој наставникâ углавном подразумева укључивање групу наставника
у разне обуке/семинаре са циљем побољшања наставничке праксе. Овај модел
професионалног развоја састоји се од преношења специфичних техника и стратегија за
подучавање, а који су пак одговор на захтеве динамичног образовног сиситема и игра кључну
улогу у премоштавању потреба савремене учионице и надограђивању знања и вештина са
којима наставник улази у школу. Имајући у виду управо тај динамични ток образовних реформи
који циљају ка осавремењивању образовања и ка томе да одговоре на потребе различитих
ученика и услова у школама, јавља се потреба намерне и непрекидне имплементације
новонаучених вештина кроз обуке. Зато развијене земље усвајају комплементарне начине
професионалног развоја наставникâ који омогућавају већу доследност у имплементацији
позитивних пракси и простора у којем наставници могу систематски да прате свој посао и своје
учење, а све то ради унапређивања образовања.
Најновија истраживања показују да су велики добици који су произашли из активности
намењене професионалном развоју које се одвијају у школама и промовишу личну
ангажованост наставника у функцији побољшања наставе и образовања. Притом, главну улогу у
томе играју искуство наставникâ као и њихова стручна спрема, али и јединственост проблемâ с
којима се суочавају. Овакве врсте група за професионално учење у литератури су познате као
„заједнице учења” и осим тога што се заснивају на колаборативном учењу, њихов циљ је и да
учврсте културу учења у школама.
Заједнице учења темеље се на тези да је унапређивање ставова и способности
наставникâ успешније путем међусобне сарадње у контексту њихове професионалне реалности
(школе и средине у којима раде). Ово је комплементарни облик професионалног развоја
традиционалних модела где поред тога што наставници стичу нове вештине за побољшање
наставне праксе они, такође, стварају могућности исте да испробају, да усвоје и да их на
аутентичан начин уметну у културу учења школе, чиме се добија један другачији квалитет
професионалног развоја наставникâ. Додатно, овај концепт заједница учења је веома снажан
концепт неговања професионалности наставникâ и деловању на нивоу њиховог контекста.
Сарадњом и пружањем повратне информације једни другима, већа је вероватноћа да ће они
бити најбољи чувари суштине свог занимања и да ће сачувати посвећеност проналажењу нових
иновативних и ефективних наставних пракси.
Концепт заједница учења, који је заступљен у овом приручнику, темељи се на методологији
„Лидерство наставника” (Teacher Leadership) коју је осмислила група наставника и директора
школа, на челу са Дејвидом Фростом, професором Универзитета Кембриџ. Ова методологија
пружа одређену структуру помоћу које наставник може да систематизује свој професионални
развој кроз призму једног изазова којег је сâм препознао у својој наставној пракси и у вези са
којим може да употреби своје свеукупно прикупљено знање и вештине које је стекао током
година. Кључни аспекти ове методологије су:
–
–
–

–

Професионални развој који се заснива на контексту и потребама наставника (наставник
сам одређује шта је најважније за унапређивање наставне праксе);
Укључивање у истраживања и документација активности у развојни протфолио;
Поштовање вредности узајамног поверења, сарадње и личног ангажовања свакога ко је
укључен ради унапређивања образовног процеса као најважнији фактори у стварању
културе учења у школама и ојачавању занимања – наставник;
Проширивање утицаја у школи, заједници и читавом образовном систему.

Циљ овог концепта заједница учења јесте да подстакне наставнике да преузимају
иницијативу, да развијају навику разматрања властитог процеса учења и документовања личног
професионалног развоја.

Осим тога, будућност заједница учења је даље умрежавање наставника који желе да
унапређују наставну праксу у својим школама и који хоће да буду не само имплементатори него
и творци образовних политика и позитивних примера наставничке професије.
Искрено се надамо да ће ова иницијатива бити добродошла у нашим школама и да ћемо на
овај начин пробудити успаваног дива који живи у сваком наставнику.
Професору Дејвиду Фросту Универзитета у Кембриџу, аутора методологије „Лидерство
наставника”, као и „Хертскам-групи” (Hertscam) која ради заједно с њим дугујемо велику
захвалност за овај концепт заједница учења и за све инструменте који су заступљени у овом
приручнику.
Дугујемо огромну захвалност и школама које су биле укључене у прве три фазе спровођења
пројекта УСАИД „Читањем до лидерства”, које су професионално и одговорно спровеле све
активности замишљене у Компоненти Заједнице учења и дале непроцењив допринос стварању
овог приручника.
Велика захвалност и свим ангажованим менторима, координаторима и директорима школа
без чије несебичне подршке, професионалности и позитивног става према суштини заједница
учења, као и њихових увек корисних савета и смерница, овај приручник не би био комплетан.

ИНСТРУМЕНТИ
ЗА УПРАВЉАЊЕ
РАДОМ ЗАЈЕДНИЦЕ
УЧЕЊА

Организовање заједнице учења у Вашој школи
Да би се организовала заједница учења могу да се искористе већ постојећи облици
састајања наставникâ ради професионалне сарадње у школи. То могу бити састанци стручних
актива наставника за разредну наставу или предметну наставу у вишим разредима. Предуслов
да би ова иницијатива успела је позитиван став и подршка најважнијих особа у школи –
директора и стручне службе који би требало да обезбеде постојаност остваривања активности.
Уствари, први корак у формирању заједнице учења треба да буде стварање координативног
тима ради организовања, спровођења и управљања заједнице учења.

Први корак:
заједнице учења

бирање

координативног

тима/координатора

Пожељно је да у школи постоји координативни тим који ќе бити одговоран за
организовање заједнице учења. Чланови овог тима могли би да буду директор, стручна служба
и/или наставник/наставници који поседују добре организационе способности и који се истичу
својом професионалношћу као прави пример вође заједнице учења. У даљем тексту ову ћемо
функцију називати „координатором”, али притом подразумева се да се препоруке односе или
на особу или на тим који има координаторску улогу у школи.
Кординатор, поред свог развојног рада који произлази из његове функције
педагога/психолога у школи или наставника, требало би да прикупља податке о целокупном
раду заједнице учења као професионално тело у школи, које међусобно дели и размењује
искуства и знања и преко заједничког рада идентификује и ради на превазилажењу изазова у
школи. У ту сврху, понућено је у овом поглављу неколико инструмената који треба да помогну
координатору у овој његовој функцији.
Координатор требало би да поседује следеће карактеристике и способности:
–
–
–
–
–
–

стручност у давању смерница осталим наставницима;
професионалност;
оданост;
проактивно деловање за позитивне промене;
способност да утиче на наставнике ради позитивних промена;
способност да подстиче наставнике у њиховом раду и да их мотивише за даље залагање.

Инструмент Координатор заједнице учења је образац који може да се користи да би
координатор описао своју улогу и визију заједнице учења коју треба да омогући. Овај
инструмент је користан подсетник за брзо представљање своје функције другим школама у
одређеним приликама као што су, на пример, мрежни догађаји.

Други корак: Формирање заједнице учења

На самом почетку, предлажемо да директор и координатор организују један краћи састанак
на који ће позвати све наставнике разредне и предметне наставе и којима ће представити идеју
о заједници учења. Циљ овог састанка је да се „испита терен”, односно да се испита да ли у
школи постоји интерес за овакву врсту иницијативе. Било би добро да се овакав састанак одвија
у пријатељској и опуштеној астмосфери.
Нарочито је важно да наставници од самог почетка препознају корисност оснивања овакве
заједнице у својој школи. Зато добро би било да координативни тим заједице на ентузијастични
начин ренесе ову идеју тиму наставника да би они сами препознали корисност учешћа у оваквој
групи. Ево неколико идеја о томе шта би могло да мотивише наставнике да чланују у заједници
учења:
–
–
–
–
–
–
–
–

Повећана кохезија колектива и боља радна клима;
Могућност за размену искустава и учења једни од других;
Стварање велике збирке позитивних искустава коју сваки наставник може да допуњава
и из ње извлачи идеје;
Позитивна искуства односе се на школу у којој раде, на потребе деце са којима раде и
њихову професионалну потребу;
Стварање сигурне средине у којој ће моћи да се пита, да се размене искуства, да се
потражи савет и да се прослави успех;
Да се промовише идеја о наставнику као лидер промена (а не само да он буде
имплементатор преписаних одлука);
Рад заједнице учења може бити и део Годишњег програма школе као документ који
формализује професионални развој;
Повезивање активности наставника у заједници учења са компетенцијама у Основним
професионалним компетенцијама и стандардима за наставнике1.

Постоји више начина како би могао да се одвија овај састанак, али координатор је
најпогоднији за његову ефикасност јер он истовремено познаје и групу наставника који би
члановали у заједницу и верује у вредност овог посла. Ми предлажемо кратку презентацију која
може координатуру да служи као подсетник на овом првом састанку (в. Прилог 3).

Смернице за вођење састанака са заједницама учења
Опште препоруке:
–

1

Предлажемо да на почетку школске године директор и стручна служба позову све
наставнике и да им одрже кратку презентацију. Презентација треба да потенцира главне

http://bro.gov.mk/docs/USAID/MKD/01%20Osnovni%20profesionalni%20kompetencii%20i%20standardi%20
za%20nastavnici.pdf

добити члановања у заједници учења, на пример: размењена искуства и знања,
стварање заједничког ресурсног фонда, могућност за масовније деловање и помагање
једни другима, као и могућност да они сами одреде правац побољшања њихове праксе
уместо да она буде наметнута од неког итд. У Прилогу 3 нудимо Вам једну кратку
презентацију коју можете у ту сврху искористити.
–

Било би добро да се састанци одржавају најмање једном месечно, мада ће се у
зависности од расположења и потребе наставникâ та динамика интерно наметнути.
Важно је да се одржава континуитет састајања и равнотежа између индивидуалног и
групног рада члаова заједнице учења.

–

Као време састајања заједнице учења могу се искористити већ постојеће структуре за
професионални развој постављене у школама, на пример: стручни активи или друге
групе у којима наставници размењују знања и изазове наставног рада.

–

Добро је да координатор води белешке за време сусрета и да њих касније унесе у
Образац за извештај (на крају овог поглавља). Ови извештају пружиће легитимитет о
изведеним активностима које ће даље моћи да се приказују као доказ о професионалној
активности на нивоу школе релевантним особама (инспекторима, саветницима) и да се
користе приликом саветовања око напредовања будућих активности.

–

Важан аспекат заједница учења је стварање навике документовања и разматрања свог
учења. Зато је добро да још на првом састанку наставници отворе развојни портфолио
у који ће стављати попуњене инструменте (заступљени у овом приручнику) и све оно што
може послужити пре свега као подсетник на састанак, али и као доказ о активности.
Инструменти су намерно концизни да не мора да се много фотокопира и терети читав
процес додатном администрацијом. Такође, портфолио може да буде у електронском
облику да би се и на тај начин избегло фотокопирање инструмената.

–

Директори и представници стручне службе су такође чланови заједнице учења. Они,
пре свега, треба да подстичу, усмеравају и управљају радом заједнице учења, али
уколико желе и они могу да воде свој развојни портфолио налик на оног који воде
наставници. Ипак у њиховој документацији је добро да сакупе податке о оним
елементима који доприносе развоју заједнице учења као целина:
•
•
•
•
•
•

дефинисање професионалне културе;
дефинисање правца професионалног развоја наставникâ;
подршка наставницима у њиховим развојним активностима;
организација мрежних догађаја;
проширивање знања;
сарадња и утицај изван школе и сл.

Координативни тим (директор, координатор заједнице учења) су најважнији
поборници учења у заједници учења, одржавања професионалног дијалога, сарадње и учења
путем размене искустава и знања.
Први сусрет
Први сусрет је добра прилика да сваки члан каже зашто би желео да буде члан заједнице
учења и како ће допринети успешном спровођењу развојних активности и ојачавању заједнице
учења.

–

Координатор може да се поново осврне на концепт Заједнице учења и да подсети зашто
је важно да наставници буду чланови исте – које су бенефиције?
На овом сусрету треба отворити дискусију међу члановима о томе каква је
организациона култура у њиховој школи и попунити Инструменте за Описивање
заједнице учења и Описивање професионалне културе. Ови инструменти, поред тога
што дају информације о томе какви су односи наставника и каква је професионална
култура у тој школи, служе и као инструменти за развој дијалога међу члановима.
Попуњени инструменти могу да се поделе свим члановима, али пре свега пожељно је да
координатор има ове податке у својој евиденцији.

–

2

Координатор треба да представи задатке и динамику члановима заједнице учења:
• Сваки члан заједнице треба да води свој развојни портфолио (или ако он већ води
портфолио за професионални развој, нека дода још и део који ће се односити на
заједницу учења). Портфолио треба да буде такав да је лако пратити га.
• У портфолију треба прикупљати доказе и разматрања развојне активности
наставника за које постоје инструменти:
o Евиденција консултација – овај инструмент намењен је бележењу разговора
са свим релевантним факторима који би могли да помогну приликом
планирања и извођења Ваше развојне активности. Овакви записи треба да
проистичу из сваког сусрета заједнице учења и/или из разговорâ са стручном
службом, ученицима, родитељима, колегама или другим (стручним) лицима.
o Евиденицја о учешћу – овај инструмент попуњава се након учествовања у
неком организованом облику професионалног развоја – обуци, тренингу,
радионици, ако је наставник био позван да присуствује на часу колеге итд.
o Инструменти Развојни план и Лични акциони план (опис активности,
временски оквир, укључени субјекти и планирани инструменати и технике),
требало би да буду основни документи који ће успоставити ток
имплементације активности. Након што наставник дефинише своју развојну
делатност, треба да испланира шта ће све урадити да би проценио план, да
би интервенисао, да би га размотрио и оценио.
o Докази о предузетим активностима (могу бити укључени, али се они не
своде само на: дневне припреме, планове за спровођење
активности/техника, снимке часова, упитнике са резултатима, задатке,
ученичке радове, анегдотске доказе2 итд.).
o Кратак преглед развојне активности – на крају портфолија треба да се
налази и кратак преглед о томе шта се дешавало и који су следећи кораци.
o Разматрања – разматрање је кључна вештина која треба да се развија
помоћу заједнице учења. Њега треба примењивати и за време поступка
попуњавања портфолија и приликом ревидирања. Корисна и једноставна
техника за то је да наставници док прикупљају податке на самолепљиве
листиће (post-it) уписују по неку реченицу, коментар у вези са неким
деловима портфолија чиме заправо приказују своје размишљења о
сопственом учењу, личном развоју и лидерским вештинама. На пример:
„Овај инструмент стварно ми је помогао да преточим у речи све моје
бриге о овом проблему”; „Мислим да ћу у будућности још на почетку
године питати колеге о њиховим искуствима са овом техником/овим

Утисци, коментари, кратке приче или било која друга врста наратива који указује на промену у
контекесту развојне активности, без обзира на то да ли долази од ученика, колеге, директора, родитеља
и других, а представља илустрацију/доказ о постигнућу.

изазовом...”; „То што сам питао/ла ученике за мишљење о..., стварно ми
је помогло да боље испланирам час/наставну јединицу.”
Други сусрет
На другом ће се сусрету обрађивати структура рада заједнице учења. У зависности од
величине групе, наставници се могу поделити у мање групе према врсти активности на којима
раде, а координатор може да циркулише и да им помаже. Координатор треба да даје смернице
које се односе на:
•

•
•

Евидентирање доказа – имајући у виду који је интерес (развојна активност) наставника,
координатор даје смернице око тога шта су одговарајући докази, да ли су они добро
едвидентирани и да ли се директно односе на изабрану тему (на пример: „пре и после”
фотографија рукописа ученика – да би се видела промена; примерци или фотографије
ученичких радова након примене неке технике итд.).
Евидентирање консултација – да се види с ким и на који начин разговарају наставници
о изазовима са којима се суочавају, кога би све могли да консултују у вези са одређеном
темом?
Евиденција о разматрањима – важно је да се координатор увек навраћа на питање
„Шта ви (наставници) учите из овог искуства? Шта вам ово говори о вашем начину
рада, ваше праксе? Какав напредак примећујете код себе? По чему сте то
приметили? Шта сте открили о начину на који учите? Да ли је ово нешто што би
могли да примене и други наставници? Како бисте могили да им помогнете у томе?”
За систематичније портфолио у делу Иструменти за попуњивање развојног портфолија
понуђено је више различитих инструмената који ће наставницима помоћи да
систематизују свој портфолио. Координатор треба да инсистира да портфолија
наставникâ садрже различите врсте доказа.

Трећи сусрет
Трећи сусрет треба да буде посвећен развитку личних развојних активности и акционих
планова. Сваки наставник треба да има лични развојни план и акциони план, а на овом сусрету
(или уколико је потребно неколико сусрета) у дијалогу с колегама и координатором теба исти
да се ревидирају.
Након што се дефинишу развојне активности, координатор треба да их резимира у
инструменту: „Списак развојних активности”, где ће се стајати име аутора и његове контакт
информације, наслов развојне активности и кратак опис плана у само неколико тачака.
Даљи сурети
Заједница учења сама ће одредити динамику рада и учесталост састајања на званичним
састанцима. Према досадашњим искуствима, у једној школској години одржавало се 6–8
званичних састанака, иако они могу да буду и чешћи. Имајући то у виду, постоје и други облици
сарадње међу наставницима (на пример: рад у малим групама према врсти њихове развојне
активности, према наставном предмету или врсти материје која се обрађује, рад у тандему међу
колегама, консултације са координатором/стручном службом, присуствовање часовима итд.)
тако, све док постоји доказ о овим сусретима у развојном портфолију, они су на легитиман начин
сарадња међу члановима заједнице учења.

Од трећег сусрета надаље, неопходно је да сви наставници који су чланови заједнице
носе своја портфолија, а да координатор има увид у исте. У делу „Смернице за попуњавање
развојног портфолија” понуђени су инструменти за лакшу систематизацију истог.
При крају школске године, након што се један део процеса заврши (мада се развојна
активност може продужити за следећу годину уколико је тако замишљено) наставници треба да
имају довољно података и искустава у вези са деловањем заједнице учења да би могли да то
преточе у кратку личну причу (не дужу од једне стране) о свом раду у заједници учења. Прича
треба да убраја:
–
–
–
–
–

–

–

Изазов/проблем са којим су се суочили: Зашто је ово важно?
Укључивање колега и других релеватних особа: С ким сте се консултовали?
План о промени/интервенције или екпериментисање у пракси: Шта сте предузели?
Какве сте (првичне) резултате постигли?
План за будућност: Шта планирате да урадите даље (следеће школске године)?
Утицај на тим: Да ли сте представили планирано и/или постигнуто колегама? Како су
они то доживели? Какве сте коментаре добили? Како сте допринели проширивању
знања заједнице учења?
Шири утицај: На који би начин овај утицај могао да се прошири изван школе (на друге
школе, друге наставнике, промену одређених делова у начину планирања или
извођење неких делова Наставног програма итд.)?
Научене лекције: Шта је функционисало, а шта бисте другачије урадили у
предстојећем периоду? Шта сте научили о свом учењу и о свом развојном процесу?

У ту сврху можете да користите Илустративне примере (на пример: приче Дипака и Џона у
делу Инструменти за планирање и спровођење развојних активности), за објашњавање
начина писања и врсту информација које би наставници могли да укључе, разуме се сходно
развојним активностима на којима раде.

Препоруке за руководство школе
ПРАКТИКУЈТЕ

ИЗБЕГАВАЈТЕ

Да створите добру слику о томе шта
подразумева укључивање у ову активност.
Важно је добро размети концепт заједнице
учења и колики је удео у томе потребан.
Грађење консензуса и ентузијазма међу
наставницима у вези са заједницом учења
пре него што се почне са радом. У овој фази
добро је да се упознају сви са успешним
причама других школа и да се оне чују на
прави начин, те да се узму у обзир све бриге
Вашег колектива.
Укључите све који су за ово заинтересовани
(будите инклузивни), а можете укључити и
друге факторе из заједнице, као што су
родитељи,
општински
образовни
представници и др. да би се могло утврдити о
чему треба дискутовати и шта треба да се
учини. Као што ће наставници и стручне
службе осетити да је заједница учења њихов
простор за развој и предузети одговорност,
тако ће радни приоритети природно изаћи на
видело.
Планирајте начин како ћете пратити
напредак. Користећи инструменте за
Описивање школе као заједница учења и
организацијску културу (у даљем тексту)
можете имати увид у то која су виђења
наставникâ у вези са њиховим учешћем и
односâ у школи. Њих можете да користите и
у неколико наврата у току једног циклуса да
бисте видели да ли постоји промена почетног
стања. Уколико нема промена, може се
разговарати о баријерама које доприносе
томе да се и даље ништа не помера са
почетне тачке.
Учите из искустава других школа.
Умрежавајући се с другим школама преко
Фејсбук групе, лако можете ступити у контакт
и разменити искуства о томе како да се
најлакше справите с изазовима који су
заједнички.

Да само обавестите наставнике да ће школа
почети
спровођењем
одређеног
програма/пројекта и да ће то да представља
„рецепт” за успех.
Да претпостављате да ће сви бити ЗА ову
идеју.

Да Ви одређујете која ће бити поједина
задужења наставникâ или која ће бити
њихова улога.

Да Ви одређујете о чему ће се разговарати за
време састанака.

Да наметањем проверавате ангажованост и
рад сваког наставника и да увек у њима
тражите разлог за неуспех.

Активности за грађење поверења међу члановима заједнице учења
Чак и када наставници имају слободно време и ослобођени су свих обавеза да би могли
да се усредоточе на свој професионални развој, није увек лако да се пређе преко напорног
радног дана и да се буде продуктиван за време учешћа у раду заједнице учења. У овом је делу
понуђено неколико предлога о томе на који начин могу да започну сесије заједнице учења да
би се олакшала таква промена, али и да би се стекло поверење и позитиван однос међу
члановима на првим сусретима. У почетку биће потребно да ове активности води директор
и/или координативни тим. Након шго група постане самосталнија, чланови ће моћи да
међусобно смењују ову функцију и да на тај начин сви окушају свој лидерски потенцијал.
Ове активности треба да буду краткотрајне (не дуже од пет минута) и треба да
члановима буду забавне. Оне су створене да код чланова доприносе стицању позитивног
мишљења о процесу учења и требало би да се мењају и прилагођавају да би се задржао интерес.
Реч дана
У просторији где се одржава сусрет поставите таблу са листовима и на средини листа
напишите једну реч. Та реч може бити у вези са конкретном темом која је актуелна у тренутку
(лектира, како да подстакнете читање с разумевањем, начин оцењивања неке теме, правопис
итд.), може да буде у вези са Вашим аспектима учења (понашање ученика, учешће у
раду/посвећеност учењу, мотивација/радне навике итд.) или да буде нешто сасвим уопштено у
складу с интересима наставникâ. Дајте учесницима фломастере и потражите од њих да напишу
или нацртају одговор на задату реч или на нечији већ понуђени одговор. Помените да је
пожељно да се користе линијама, стрелицама и другим графичким симболима да би приказали
везе међу речима/одговорима. Када сви заврше с писањем, заједнички прегледајте дијаграм
који сте добили и поразговарајте о значењу ових веза и асоцијација.
Заврши реченицу
На папириће започните различите реченице, као ове понуђене у наставку, и потражите
да их чланови заједнице учења заврше, а затим изложите комплетиране реченице у просторији.
Можете дати свим учесницима исту реченицу или да направите неколико различитих. Ево и
неколико примера:
Најбоља ствар у томе да се буде наставник је ____________________________________ .
Најгора ствар у томе да се буде наставник је _____________________________________ .
Данас се осећам ____________________________________________________________ .
Јутрос сам се смејао/смејала због ____________________________________________ .
Моји су ученици _____________________________________________________________ .
Хтео/хтела бих да ____________________________________________________________.
Не бих хтео/хтела да _________________________________________________________ .
Фото-монтажа учионице
Фотографишите ситуације у разредима које приказују различите начине на које су
ученици ангажовани у учењу. Дајте учесницима самолепљиве листиће да би на њима написали

своје коментаре и да поразговарају о ситуацијама приказаним на фоографијама. Ове
фотографије могу да буду штампане и залепљене свуда по просторији или да буду приказане
презентацијом, а коментаре треба ставити негде са стране на зиду. Важно је да свако из групе
добије шансу да прочита коментаре и да с колегама поразговара о фотографијама.
Напишите о колеги „Зна/уме да...”
Напишите имена чланова заједнице учења на мале папириће. Затражите да свако од
учесника извуче по један папирић из кутије/шешира/торбе и онда да о колеги чије је име
извукао/ла напише 3–4 ствари које он/она зна или уме да ради, у чему је он/она добар/а или
неку његову/њену позитивну особину. Затим сви нека ставе папириће на једно место да би на
крају састанка пронашли своје име са исписаним реченицама и да то додају у свој потрфолио
као доказ о учешћу.
Пакетићи са изненађењем
С времена на време, на месту где треба да седи неко од учесника положите мале
запаковане поклоне (занимљиву хемијску оловку, оловку, или неки други део канцеларијског
материјала, кесицу чаја, хумористичан цртеж итд.). Затражите од учесникâ да на састанку извуку
по један поклон. У наставку, можете затражити од учесника да тај поклон искотисте као
лајтмотив за своје учешће на том сусрету.
Приповедање прича
Једна је школа увела час за приповедање прича за наставнике, где су се они окупљали и
препричавали приче једни другима у вези са својим послом. Овај је час прерастао у суштински
аспекат рада њихове заједнице учења, тиме што наставници који су на почетку причали приче
више из забаве и међусобног повезивања, касније су почели да развијају праве личне наративе
који су им помогли да прикажу прави смисао својег посла. Неки су наставници говорили о моћи
разматрања и осећају испуњености када узмете своју судбину као наставник у сопствене руке,
неко о смислу професије. У приче су неки наставници укључили и своје ставове и осећања, пут
од предузимања иницијативе до остваривања циља и шта значи ослањати се на властите
капацитете, као и то да се ради у групи.
Заједнице учења могу и да преобликују овај приступ као уводну активност за
индивидуалне сесије са наставницима или као начин да се успостави поверење и осећај
заједнице када наставници буду почели да раде заједно. Чланови могу да се пријаве као
добровољци и да буду приповедачи дана, а сесија да започне причом. Могу да приповедају о
било којој теми или да им се дâ смерница да говоре о нечему у вези са темом дана или оно што
је актуелно у групи.
Артефакти
Сваки учесник нека донесе по један предмет или нека осмисли нешто што представља
њега као наставника. Наставник може да те предмете сам направи/изради, али и не мора. На
пример, то може да буде неки снимак песме (или наставниковог извођења); песма или некакво
конкретно уметничко дело (неког аутора или самог наставника); предмет; књига; карикатура;
фотографија; биљка и сл. Подстакните наставнике да буду креативни и да користе различите
начине како би приказали себе као наставнике.
Брзо писање
Поставите неки цитат из књиге/напис или неку инспиративну мисао у просторији.
Поделите папириће и затражите од учесника да укратко напишу неки одговор/асоцијацију

помоћу друге истакнуте мисли или цитата. Затим формирајте парове, свако да се окрене ка свом
колеги и да са њим размени свој одговор.
„Нервирам се када...”
Када се у школи дешавају некакве стресне ситуације или је дошао напоран период,
добро је да учесници имају сигуран простор и време када ће моћи да се ослободе оваквих
осећања. Ове сесије су намењене томе да учесници, у паровима или већим групама, имају пет
минута да говоре о оном што их фрустрира, шта им је те недеље било изузетно напорно и сл.
Након што се емоције „прочисте” лакше ће бити да се врате продуктивном раду и позитивној
усредсређености.
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Инструмент за описивање школе као заједница учења
Обично координатор заједнице учења попуњава и чува ова два инструмента у свом
развојном портфолију, али се они могу наћи и у портфолијама сваког члана. Њихов циљ је
описивање организациону и професионалну културу у конкретној заједници учења, као и да
пронађу и утврде баријере у комуникацији и спровођењу активности на нивоу школе и
заједнице учења. Имајући у виду све недостатке у комуникацији и спровођењу активности могу

да се ураде планови за њихово превазилажење и тиме да се створе нове могућности за још већи
утицај у школи и широј средини.
Одредите да ли ситуације у Вашој школи више наликују једној или другој приказаној
крајности и обележите знаком „х”.
Једна крајност
Директор
решава о свему
и има моћ у
својим рукама
Наставници
немају поверења
једни у друге и
немају добре
међусобне
односе

Наставници раде
изоловано,
затворени у
својој учионици

Сви на различите
начине тумаче
визију и
приоритете
школе

Наставник је
једини
одговоран за
ученикова
дотигнућа

Наставници нису
заинтересовани

....................
............

..................
...............

.......................
...............

Друга крајност
Сви (укључујући
и наставнике,
родитеље, остали
кадар и др.)
имаји исти утицај
у одлучивању
Наставници су
као једна велика
породица –
подржавају једни
друге у
потпуности
Наставници
стално сарађаују
у спровођењу
наставе
професионалног
унапређивања и
евалуацији
школе
Сви (укључујући
и наставнике,
родитеље, остали
кадар и др.)
имају исту визију
о приоритетима
школе и о томе
на који начин
треба да се
остваре
Одговорност за
постигнуте
резултате у
школи је
заједничка за све
(укључујући
наставнике,
ученике,
родитеље,
стручну службу и
др.)
Наставници су
заинтересовани

за
професионално
усавршавање, и
формално и
неформално
Школа одржава
ниво квалитета,
али се не развија
У школи се не
практикује
интерна
самоевалуација
рада наставника
која ће бити
утемељена
доказима о раду
Главни циљ је да
постигнемо
одличне
резулатте на
екстерним
тестовима и све
што треба да
урадимо треба
да се односи на
овој циљ
Наставници
решавају шта
треба да деца
науче, а затим
очекују да су они
то на тестовима
већ савладали
Запослени у
школи сматрају
да је главни
задатак
наставника да
познаје свој
предмет и да то
знање пренесе у
учионици
Ученици су често
апатични и не

и ангажују се у
професионалном
усавршавању и
појединачно и
заједно
Школа је
отворена за нове
методе и стално
унапређује
квалитет свога
посла
Наставници,
струна служба и
директор стално
се међусобно
консултују у
односу на
самоевалуацију
наставника
Наш циљ је да
деца буду срећна
и зато настава
треба да прати
њихове интересе.
Резултати
процеса учења
не могу да се
предвиде
Ученици су
равноправни
партнери у
процесу учења,
имају право да
кажу шта желе да
уче, на који
начин желе да
уче и када и где
желе да уче
Запослени у овој
школи мисле да
је наставник
носитељ
промена у школи
и изван ње
Ученици имају
позитиван став

учи им се баш
много

према учењу и
узбуђени су када
науче нешто ново

Ученици долазе
у школу зато што
морају, а не зато
што желе да се
стекну добром
основом да би се
уписали у
најбоље средње
школе

Ученици желе да
долазе у школу.
Они су поносни
на школу и
поистовећавају
се с њом.

Наставници
умеју добро да
предају, али не
умеју да буду
лидери

Наставници су
искусни у
пружању
подршке и
позитивном
утицању на своје
колеге

Описивање професионалне културе
Да би се добила представа о професионалној култури у школи, пажљиво прочитакте
следећа три описа да бисте одредили који од њих највише личи на професионалну културу у
Вашој школи. Ово је добар инстрмент да се подстакне дијалог међу наставницима о
интерпесоналним односима и вредностима које се негују и којима школа тежи.

Професионална култура А

Ваш одговор

Имамо висока очекивања од ученика.
Наша пажња је усмерена настави и не
губимо време на састанцима немењени
праћењу најновијих трендова.
Старије колеге се не мешају у посао и
свако може да на свој начин одлучи како
би се справио с одређеном ситуацијом.

Да ли у овом опису препознајете
атмосферу у Вашој школи?
Колико овој опис описује реално стање у
Вашој школи?
Шта недостаје?

Колеге поштују приватност и не би дошле
на мој час, ако их не позовем. Сви се
сасвим добро слажемо. Када заједно
пијемо кафу, разговарамо о личним
стварима, о нашим породицама и сл. (а не
о настави и о изазовима у школи).
Однос према настави је прилично
традиционалан. Од наставника овиси како
ће да предаје материјал и како ће
спремити децу за проверу знања. Ако
ученици имају ниска достигнућа, то говори
лоше о наставнику.
Ако
су
резултати
на
тестовима/испитивањима добри ништа не
мењамо. Ретко нам долазе људи који не
раде у школи и поприлично је необично да
се разговара о начинима на које ученици
савладавају предвиђени материјал или о
начинима извођења наставе.

Професионална култура Б

Ваш одговор

Покушавамо да функционишемо као тим.
Пријатељски смо настројени према
колегама;
често
се
шалимо
и
прослављамо заједничке поводе. Оваква
атмосфера значи да на састанцима увек с
лакоћом
разговарамо
о
важним
стварима. Некада дискусија уме да буде
жустра, али то је само из разлога да сви
имамо исти циљ: успех наших ученика.
Стално остварујемо различите пројекте,
зато што покушавамо да на свакакав
начин побољшамо резултате наших
ученика. Желимо да што више ученика
постигне и пређе свој потенцијал.
Руководилачки тим нас подстиче на
унапређивање наших компетенција и

Да ли у овом опису препознајете
атмосферу у Вашој школи?
Колико је овој опис описује стање у Вашој
школи?
Шта недостаје?

нових остваривања. То је и наш крајњи
циљ.

Професионална култура В

Ваш одговор

Ми у нашој школи пружамо подршку
једни другима. Ако наиђемо на проблем,
једноставно разговарамо с колегама и сви
се труде да помогну. Никад нам није
досадно, јер стално уводимо неке
новитете. Често изводимо тимску наставу
и посећујемо се на часовима. Овде је
нормално ризиковати и није страшно ако
се погреши јер се на тај начин и учи.
Прихватамо и уважавамо једни друге, што
и не значи да се увек слажемо. Напротив,
некада гласно дебатујемо, али су нам
такве дискусије од помоћи и подсећају
нас на основне вредности, а приликом
тога исказујемо наше ставове у вези са
наставом и образовањем. То је могућност
да размислимо о нашем начину рада, па
су зато и ове дискусије често у вези са
доказима о ономе што радимо на часу.

Да ли у овом опису препознајете
атмосферу у Вашој школи?
Колико је овој опис описује стање у Вашој
школи?
Шта недостаје?

Ваше мишљење
Уколико сматрате да се Ваша школа не уклапа у једну од три горенаведених ситуација,
молимо Вас да опишете каква је професионална атмосфера у Вашој школи.

Коришћење истраживања у развојном процесу
Једна од главних улога заједнице учења јесте коришћење истраживачког поступка
и рад у групи. Поступак истраживања је укључено још на самом почетку када се бира изазов
на који ће наставник бити усредоточен у школској години, у спровођењу интервенције и у
евалуацији њене успешности. У том смислу, коришћење доказа је кључно у развојном послу.
Ево неколико примера о томе како могу да се користе докази:
1. Да препознамо и решимо неки проблем
Можда нам буде јасно да постоји проблем, али треба да прегледамо све појединости.
Треба да, на пример, сазнамо како тај проблем доживљавају ученици или родитељи.
2. Да пронађемо алтернативну праксу
Можда ће бити потребно да видимо како други то раде или како да дођемо до сазнања
како се то ради на неком другом месту.
3. Да пратимо и оценимо праксу
Да бисмо увидели који је ефекат одређена пракса, требало би да проверимо или
потражимо коментар од оних који су имали слично искуство у спровођењу те праксе.
4. Да оценимо утицај праксе
Можда ће бити потребно да испитамо резултате или утицај који одређени поступак
врши на учење или на потенцијал учења.

5. Да применимо неки новитет који одговара нашој ситуацији
Пре него што почнемо да се користимо неком новом методом, која функционише добро
на неком другом месту, добро би било да размислимо како се она може уклопити у наше
услове и да ли је потребно урадити неке измене.
6. Да дамо глас колегама, ученицима, родитељима и осталим заинтересованима
Истраживање не мора да буде ограничено само на оно што се дешава у
учионици/школи. Поред наставникâ и ученикâ, у њему могу бити укључени и родитељи,
представници заједнице и сви заинтересовани. Укључујући и њих у истраживање
можемо допринети томе да се и њихов глас чује, да поделе са нама одговорност око
квалитета образовања и да учврсте позитивни утицај на образовни процес.

7. Да пратимо развојни процес
Докази се могу користити и као индикатори тога шта је потребно да се промени док траје
развојни процес. Коршћење доказа може да нам помогне да брзо реагујемо за време
спровођења активности уколико увидимо да постоји потреба за промене.

Инструмент за координатора заједнице учења
Ја сам ____________________________________
______________________ (школи).

и

координатор

заједнице

учења

Моја улога у овој заједници учења је...

Наша визија о заједници учења у нашој школи је...

Да бисмо укључили наставнике да више учествују у заједници учења ми чинимо следеће:

у

Ово су наше идеје о томе како да добре праксе постану део културе учења у школама:

Ово су следећи кораци наше заједнице учења:

Ми можемо да проширимо наш утицај у заједници учења путем...

Пример инструмента који је попунио координатор (а)
Ја сам Биљана Ефремоска координатор и будући менотор заједнице учења ОШ „Блаже
Конески” – Прилеп.
Моја улога у овој заједници је да усагласим рад заједнице учења:
–
–
–
–

Да организујем и реализујем званичне састанке са члановима заједнице ради размене
искустава и пракси;
Да пратим професионални развој наставникâ помоћу овог интерног тела;
Заједно да уговоримо посету наставних часова примењујући учење помоћу модела;
Да документујем рад заједнице учења.

Наша визија о заједници учења у нашој школи је да сви наставници међусобно сарађују, да
деле своје проблеме који се јављају у свакодневном раду и своја знања и да напредују у свом
професионалном развоју.
Да бисмо укључили наставнике да више учествују у заједници учења ми чинимо следеће:
Подстичемо их да размењују своја искуства о примени иновативних техника и идеја у настави.
Важно је да наставници поделе своје искуство са својим колегама јер је управо сарадња та
која
води ка вишем нивоу развоја целе школе.
Наше идеје о томе како добре праксе да постану део културе учења у школама:
Реализоваћемо посете часовима, омогућићемо већу транспарентност добрих пракси и
научене лекције биће доступне свима у електронском облику.
Следећи кораци наше заједнице учења: Рализовање обука од којих наставници имају
потребе. Примена стеченог знања на обукама. Проширивање сарадње са наставницима из
других школа.

Ми можемо да проширимо наш утицај у заједници учења путем укључивања нових
чланова, организовања мржних догађаја са суседним школама из ближег и ширег окружења.

Пример инструмента који је попунио координатора (б)
Ја сам Убавка Бутлеска координатор и будући менотор заједнице учења ОШ „Манчу
Матак” – Кривогаштани.
Моја улога у овој заједници учења је:
–
–
–
–
–
–
–

Да управљам активностима разредних наставника, чланова заједнице у оквиру пројекта
„С читањем до лидерства” у саставу Заједнице учења.
Да непрекидно дајем смернице приликом идентификовања проблема у настави у
домену језичке и математичке писмености.
Да наставницима помажем у формулисању развојних активности и припреми њихових
акционих планова.
Да пратим реализацију предвиђених активности.
Да обезбедим материјалне и друге ресурсе за њихово спровођење.
Да организујем активности у вези са организовањем радионица и обука у школи и на
мрежним догађајима.
Да омогућим сваку врсту подршке за успешно функционисање заједнице учења.
Наша визија о заједници учења у нашој школи:
Заједница учења у нашој школи је тим који дели, сарађује, заједнички истражује,

размењује искуства и професионално се надограђује са циљем:
–
–
–

Квалитетније образовање за ученике.
Побољшање подучавања.
Унапређивање професионалног развоја наставника.
Да бисмо укључили наставнике да више учествују у заједници учења ми чинимо

следеће:
–
–
–

Искуство из развојних активности стављамо у функцију побољшања професионалних
компетенција и особног професионалног развоја наставника.
Одржавамо интерне школске обуке.
Пружам директну подршку наставницима и стручним сарадницима, почетницима или
онима који се први пут укључују у пројекат.
Наше идеје о томе како добре праксе да постану део културе учења у школама:

–
–
–
–

Панел дискусије на новоу стручног актива.
Радионице и интерне обуке на нивоу стручног актива.
Представљање добрих пракси стручних актива, мрежних догађаја, стручних скупова,
веб-страница, стручних часописа, конференција и др.
Иницирање мрежних догађаја, међушколске сарадње на нивоу стручних актива.

Следећи кораци наше заједнице учења су отпочињање нових развојних активности за ову
школску годину, идентификовање нових проблема у пракси као основа за нова истраживања,
повезивање са професионалним компетенцијама, њихово побољшање и унапређивање
професионалног развоја.
Ми можемо да проширимо наш утицај у заједници учења путем:
–
–
–
–

Укључивања осталих колега који нису били укључени у заједницу учења.
Представљања резултата стручног актива, наставничког савета.
Преузимања начина рада у заједници учења и код стручног актива – предметне наставе.
Повезивања и сарадње с другим школама.

Списак развојних активности – објашњење
Након прва два сусрета у заједници учења, откако се члановима понуди довољно
времена за размену изазова наставне праксе са којима се суочавају, биће потребно да
дефинишу изазов/проблем у њихвој наставној пракси на коме ће да раде у току школске године.
Да би имао увид у то у који ће се правац кретати интерес наставникâ и потенцијални
изазов, што даље може и проистећи као последица потребе за масовнијом акцијом да би се
превазишли такви изазови на нивоу школе, предлажемо да координатор достави листу
развојних активности члановима те заједнице учења. У продужетку се налази пример попуњене
листе ОШ „Манчу Матак” – Кривогаштани.

Списак развојних активности
(пример – ОШ „Манчу Матак” – Кривогаштани, школска 2015/2016; координатор:
Убавка Бутлеска – педагог)
Име и презиме

Е-пошта/тел.

Наслов развојне
активности

Лилјана
Стојкоска

Како да се побољша
читање са
разумевањем код
ученика IV (четвртог)
разреда?

Јагода
Рикалоска

Како да се створи
позитивна радна
атмосфера у
учионици на часу из
математике код
ученика другог
разреда?

Драган
Рикалоски

Како да ученици
петог разреда
побољшају читање
путем
самооцењивања и
међусобног
оцењивања?

Кратак опис
– прво ћу проценити колико чита с
разумевањем свако од ученика;
–затим ћу проучити неколико
различитих приступа у зависности од
могућности и потреба ученика;
–користићу различите технике и методе
помоћу којих ће се побољшати читање с
разумевањем;
–на крају ћу проценити да ли постоји
напредак у читању с разумевањем;
–у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–разговараћу с ученицима о томе како
се осећају на часу из математике,
разговараћу са родитељима или ћу
спровести анкету о томе како се њихова
деца осећају на часовима из
математике;
–направићу процену математичких
предзнања ученика;
–користићу различите методе, технике и
визуелна средства у настави из
математике и опазићу коју од њих
ученици највише воле и прихватају;
–на крају ћу разговарати са ученицима и
родитељима да ли им се сада допада
час из математике и сагледаћу њихова
постигнућа;
– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–захтевам од ученика да сами оцене
своје читање према датој скали и да их
оцене саученици. Притом их и ја
оцењујем и упоређујем оцене;
–користим неколико приступа за
самооцењивање и међусобно
оцењивање течног читања и читања с
разумевањем;
–ученици се поново међусобно оцењују
да би могао да се увиди напредак;

Мери Граороска

Како да ученици
трећег разреда
читају тачно и с
разумевањем?

Лидија
Клекачкоска

Како да се побољша
почетно читање и
писање код ученика
другог разреда

Светлана
Костадинова

Да ли ће већа
укљученост
родитеља у раду
школе повећати
заинтересованост
ученика за читање
књига?

Јулијана
Гагалеска

Како да се побољша
писменост и начин
учења код ученикâ
са потешкоћама у
учењу?

– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научио, шта
је било успешно, а шта није, с ким сам
се консултовао и какав су утицај имале
моје активности у школи.
–најпре ћу проценити како ученици
читају;
–користићу савремене технике и
методе, различите контролне листе
помоћу којих ћу пратити напредак у
читању;
–заједно са родитељима направићемо
визуелна средства која ће нам помоћи у
напредовању читања;
–преорганизоваћу простор у учионици;
–упоредићу напредовање у читању;
– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–испитивање препознавања и писања
слова, праћење читања и свезака,
разговор с родитељима;
–проучавање стручне литературе и
интернет извора;
–примена разноврсних техника и
стратегија за препознавање и премену
слова, за повезивање у речи и писање;
– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–анкета с ученицима и родитељима
колико често и шта читају код куће;
–радионице за комуникацију између
родитеља и ученика;
–обрада прочитане лектире заједно с
родитељима;
–обрада књиге на предлог родитеља;
–анкета са ученицима и родитељима;
– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–најпре ћу направити процену
потешкоћа и способнсти ученикâ.
Интервјуисаћу ученике о тешкоћама с
којима се суочавају. Потражићу
мишљење наставника;
–затим ћу реализовати додатне часове с
оним ученицима који имају потребу од
индивидуализованог рада (једном у две
недеље), с циљем описмењавање

Христина
Граороска

Како обогатити
наставу из
македонског језика
и математике да би
се она прилагодила
талентованим
ученицима?

Цветанка
Димеска

Како да се подстакне
тимски рад код
ученика трећег
разреда путем
пројектних
активности из
предмета
Македонски језик и
Математика?

Дијана Кадинска

Како развити свест о
важности читања?

(математичко и језичко) и давање
смерница о начину учења;
–на крају ћу направити процену
постигнућа код ових ученика, интервју и
потражићу мишљене наставника;
–презентоваћу добијене резултате;
–у току целог истраживачког процеса
водићу евиденцију, бележићу и
конслтоваћу се.
–анализа дневних планирања из
македонског језика и математике;
–Анкета ученика и родитеља да би се
проценило колико им је настава
занимљива и да дају предлоге како да
им буде још занимљивија;
–Идентификовање надарености: вид и
степен надарености код ученика;
–Промена у планирању из Ммкедонског
језика и математике;
–Креативни рад (речима, бојом,
музиком, кретањем) с којима ће
ученици приказати своје закључке,
размишљања и ставове;
–Анкета с ученицима и родитељима;
– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–стварам ситуацију за тимски рад,
процењујем како су се у томе снашли и
питам их чиме су се суочавали;
–реализација пројектних активности из
Македонског језика (тимски рад);
–реализација групних и тимских
активности из математике за решавање
задатака;
–На крају проверавам како сада тимски
раде;
– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–питаћу ученике и родитеље шта мисле
о користи из читања – зашто је потребно
да умеју да правилно читају;
–користићу технике читања (точак који
се окреће, коцка, зид књиге разреда,
прича у тегли и др.) с циљем да се
повећа интерес за читање;
–читаћемо часописе, рецепте, упутства,
знакове и др.;
–укључивање родитеља у процес путем
израде и снабдевање визуелним
средствима;

Анета Гулабоска

Како помоћи
ученицима да
ефикасније уче?

–поново ћу дати упитник ученицима и
родитељима;
–у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.
–прво ћу анализирати податке
постигнућа мојих ученика у различитим
периодима њиховог образовања,
спровешћу анкету с ученицима,
родитељима и наставницима о начину
на који уче;
–проучићу неколико приступа
индивидуалног и групног рада с
ученицима и смернице за рад
наставника;
–реализоваћу индивидуална
саветовања с ученицима и родитељима
о начину учења;
–даћу смернице наставницима и
родитељима;
–анализираћу податке добијене путем
упитника за ученике, наставнике и
родитеље;
– у току читавог процеса бележићу и
водићу евиденцију шта сам научила,
шта је било успешно, а шта није, с ким
сам се консултовала и какав су утицај
имале моје активности у школи.

Образац за извештај о састанку заједнице учења
Назив и место школе:
Датум и време трајања:

Координатор:

Присутни:
Ток састанка:

Шта је било добро?

Било би боље уколико...

Научене лекције

Кратак опис понуђених материјала

Шта је договорено за следећи састанак? Које сте инструкције дали?

ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И СПРОВОЂЕЊЕ
РАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ

Опште препоруке за развојне активности
Након првог сусрета заједнице учења, сваки наставник или пар наставника требало би да
изабере један изазов из области своје наставне праксе на коме ће систематски да раде у току те
школске године.
–

И поред тога што не постоје ограничења у смислу теме, време трајања активности или
нивоа уопштености развојних активности, према досадашњим искуствима, најбоље је да
се развојне активности планирају за једну школску годину, а ниво уопштености да буде
опредељен према томе шта може реално да оствари наставник или заједница учења.

–

–

–

–

Циљ је да се спроведу остварљиве интервенције у пракси које ће даље моћи да се
користе као колективно знање и експертиза на ниову школе и наставничке професије.
Важно је да наставник успешно процени шта заиста представља изазов у његовом
разреду и да ли тај изазов може да се савлада коришћењем нових приступа/техника. Да
би се ово спровело, кључну улогу играће заједница учења и координатор који треба да
сваком наставнику помогну да утврди своју развојну активност.
Развојне активности је најбоље формулисати у облику питања, да та питања буду у
првом лицу и да описују циљну групу (узраст или карактеристике ученика о којима је
реч).
o Ево неколико примера: „Како да мотивишем ученике трећег разреда за
самостално читање?”; „Како да помогнем ученицима чији је матерњи језик
македонски да почну да читају у другом разреду?” „Како да побољшам
креативно писање код ученика четвртог разреда?”; „Како могу да
мотивишем родитеље да причају о _________ са својом децом?” итд.
С обзиром на то да се развојне активности у великој мери темеље на акционо
истраживање у овом поглављу понуђено је неколико подсетника у вези са
истраживачким поступком, односно основама акционог истраживања. Постоји много
приручника у којима су детаљно објашњене фазе акционог истраживања, тако да је у
овом приручнику понућено само неколико препорука о томе како да се проблем
формулише и да се испланира интервенција. Такође, у прилогу су дате смернице за
израду питања за упитнике и итервјуа, уколико наставник жели да примени неку од ових
техника у свом акционом истраживању.
У овом поглављу поред образаца намењених описивању раувојног рада, уључени су и
примери о развојним активностима из изворне земље овог програма (Енглеска) као и
примери наших представника о томе како су они организовали своје развојне
активности.

Развојни план
Развој плана рада

Име:

Школа:

Проблеми или фокус:
Опишите какву бисте промену желели да направите:

Утицај
Опишите која су Ваша очекивања од утицаја активности (погледајте Планирање утицаја).

На који ће се начин процес одвијати
Наведите елементе које очекујете да се појаве у процесу и који ће бити Ваши поступци.
Наведите ко ће учествовати у процесу. Уколико је то могуће, наведите и временски оквир.

Инструменти и технике
Наведите интрументе/технике које бисте могли да користите да бисте остварили
планиране активности и да бисте прикупили доказе о развојном раду.

Развојни план – илустративни пример
Развој плана рада

Име: Душанка Запата

Школа: ОШ „Сент Тимид”

Проблем или фокус
Забринута сам јер наша деца крећу у школу без да их неко пре тога уведе у свет књига и
речи. У разговорима с родитељима приметила сам да много њих сматра да то није њихов посао,
него посао школе.
Хтела бих да развијем стратегије помоћу којих ћемо од родитеља направити партнере
школе, тако што деца неће више да уче само у школи, него и код куће.
Утицај
Хтела бих да се промени однос између школе и заједнице. Надам се да ћемо ми као
школа да успемо да пронађемо начин да остваримо сарадњу са родитељима. Шта уствари значи
да се надам да ће се роменити ускоро ситуација где је много родитеља неодговорно и није
расположено да сарађује са школом.
Како ће се процес одвијати
Сповешће се серија разговора са неколоико мајки да би се увидело шта оне мисле о
школи и учењу своје деце. Онда ће се анализирати закључци произашли из тих разговора.
Направићу презентацију коју ћу приказати целом колективу да бих подстакла дискусију
о свим питањима/изазовима са којима се суочавамо. Организоваћу радионицу да бих подстакла
колеге да размисле о својим ставовима према родитељима и својим очекивањима од ученика.
Замолићу неколико добровољаца да ми се придруже у овом изазову.
Организоваћу догађај на који ћу позвати породице. То може да буде такмичење у
фотографији – најбоља фотографија на задату тему, али нешто што ће бити усмерено на ученике.
Даље, замолићу ученике из виших разреда да ми помогну у организацији неког догађаја
који ће приказати својим родитељима, као на пример, изложба њихових радова.
Инструменти и технике
Треба да спремим кратка питања на неколико различитих тема које ћу користити у
првичним разговорима са мајкама. Можда би требало да користимо и фотографије њихове
деце. Користићу технику облачићи тако што ћу поставити празне облачиће око фотографија.
Онда ћу питати родитеље да на кажу шта би они хтели за своју децу, па ћемо то и записати у
празним облачићима.

Професионални изазови
Илустративни пример

Како приближити учење тихим ученицима?

Забрињавају ме они ученици које једва примећујемо на часу. Они не представљају
велики проблем наставнику. Послушни су и завршавају задате задатке, али напредују слабије
јер не учествују у дискусијама, не постављају питања нити се пак јављају да одговоре на
наставникова постављена питања.
Желим да створим стратегије помоћу којих ће ови ученици да усвоје што је више могуће
на часу и помоћу којих ће они чак и почети активно да учествују на часу.

Грађење стратегија о томе како да се учи
Забрињава ме то што моји ученици не стичу навику за доживотно учење. Чини се да
очекују од мене и од мојих колега да им говоримо шта да уче. Зато када дођу до шестог разреда
све им теже иде.
Желим да научимо технике које ће помоћи ученицима да почну да размишљају како да
сами оцењују своје стратегије учења да би постали самосталнији ученици.

Грађење сарадње с родитељима у првим годинама школовања
Забрињава ме то што наша деца крећу у школу без да их неко претходно уведе у свет
књига и језика. У разговорима с родитељима примећујем да много њих сматра да је ово ствар
школе.
Жеилм да развијемо стратегије помоћу којих ћемо од родитеља направити партнере
школе, тако да деца буду подстакнута да уче не само у школи него и код куће.

Шта Вас забрињава?

Илустративни пример – Дипак
Дипак је само две године предавао математику. Приметио је
да на часу из математике неки ученици нису
заинтересовани. Ипак, хтео је да пронађе начин како да
своја предавања учини занимљивијим, надајући се да ће на
тај начин привући пажњу ученика.
Привидни
почетак

Најпре је хтео да користи упитник да би на тај начин сазнао
која се активност највише допада ученицима, али се
предомислио зато што деца имају негативни став према
математици и њихово искуство с тим предметом је
ограничено.

Изазов: Како да се
привуче пажња
незаинтересованих
ученика?

Укључивање
колега

Изазов у вођењу развојне активности
Која је Ваша развојна активност?

Шта Вас је забрињавало?
Шта сте хтели да промените? Какав сте утицај планирали да остварите?

Који су били кључни елементи у стварању развојне актоивности?
Од чега се састоји Ваш план рада? Ко је био укључен? Које сте фазе предвидели?

Шта се догодило до сада?
Које сте делове плана рада остварили?

Где сте наишли на проблем?
Да ли особе с којима сте се консултовали/укључили их у извођење развојне активности
сарађују? Шта је било теже него што сте мислили?

Који су Ваши следећи кораци?
Да ли ће бити потребно да прилагођавате план или да направите промене? Шта треба да се
преиспита?

Формулисање тема
Увек када спроводите неку развојну активност, при крају реализације треба да је
презентујете колегама из заједнице учења. Када желите да другима представите шта сте
научили и колико сте напредовали, боље је да размислите шта је оно што би други желели да
сазнају и шта би им било од помоћи.
Неки од најважнијих аспеката које бисте могли да покажете другима јесу изазови у
процесу који сте прешли.
„Неки од колега су сматрали да уколико пружимо могућност ученицима да одаберу где
ће и поред кога да седе, то ће аутоматски да узрокује лоше понашање.”
„Требало ми је много времена да убедим родитеље да дозволе својој деци да учествују
у експерименталној радионици која је била организована за време великог одмора. На крају
сам морао да...”

„Било ми је тешко да замолим колеге да сарађују са мном. Мислио сам да је дрско да то
учиним. Мислио сам да немам права да од њих тражим додатни ангажман и да немам
ауторитета да утичем на некога. Ипак...”
„Колико сам више разговарао са ученицима, толико ми је постајало јасније да се
проблем крије у концепту термина „рад”. Чини се да верујемо да у нашој школи постоје два
света: свет рада и свет задовољстава. У основи задовољство значи да човек има избор да
одабере шта жели да ради и ским да ради.”
„Као тим, сматрамо да треба да прихватимо тврдњу Блека и Вилијама (1998) да ‛оцене
спречавају ученике да размисле како да побољшају свој рад’”.

Покушајте да напишете реченицу која би била део Закључног пасуса.
„_______________________________________________________________________ .”

Покажите реченицу једном члану Ваше заједнице учења и заједно поразговарајте шта би друго
могло бити део Закључног пасуса.

Кратак преглед развојне активности
Име:

Школа:

Наслов пројекта:

Којим је проблемом започела развојна активност?

Шта сте урадили?

Која се промена догодила или шта се побољшало? Шта сте научили?

На који ће начин да Ваша развојна активност утиче у будућности?

Лични акциони план
Информације о наставнику
Име и презиме:
Школа:
Временски
период:
Развојна активност/пројекат:

Имејл адреса:
Телефон:
Предмет/разред

Проблем или фокус: (Опишите какву промену желите да направите).

Утицај: (Опишити на који начин очекујете да утиче развојна активност)

Ток процеса:

Активности (поступци у развојном
процесу – шта је потребно да се
учини):

Пример личног акционог плана

Временски оквир
(приближно)

Укључени субјекти (ко
ће учествовати у
процесу)

Инструменти и технике (
могли да користите да би
активности)

„Играмо, читамо и растемо заједно –
родитељи и ученици у техникама за боље читање”
Одговорни наставник:
Маја Василевска Ставров
ОШ: „Мирче Ацев” – Скопље
2016/2017.

иљ

цени став
теља
е) ученика
ма књизи,
жељи да
чита

Активност

Упоређивање
упитника за
родитеље
ученика
III б

авање
а ученика
евима и
остима
и начином
зације

Радионица о
значају читања и
размена
закључака
добијених из
спроведених
истраживањ на
тему „Читање”

на става
ља према
навици
жељи да
чита

Анализа
спроведене
анкете међу
родитељима
ученика III б

ивање
е читања
ника III б

Спровођење
дијагностичког
теста за читање

авање
ика са
вима и
остима
екта

Радионица о
значају читања и
размена
закључака из
спроведених
истраживања

зација
ости за
љшање
читања –
уте за
ање”

Организовање/
спровођење
различитих
вежбања за
развијање
вештине читања

Временски
оквир

Новембар,
2016.

Новембар,
2016.

Новембар,
2016.

Укључени
субјекти

Родитељи
ученика III б –
17 родитеља

Одговорни
наставници и
родитељи
ученика III б

Наставници
одговорни за
пројекат

Ресурси

Упитник

Подаци
истраживања

Рачунар,
упитници

Креативне
технике

/

Технике читања:
Шешир који
чита; Стоп
техника...

Очекивани
ефекти
Утврдиће се
став родитеља
према књизи,
навици читања
и жељи да се
чита

Родитељи ће
бити
информисани и
едуковани

Инфо
и ед
ро

Анал
утврд
на ро
кон
раз
навик
да
Анал
ут
степ
опи
уч
брз
чит
уче
греш
чит

/

Стоп техника

Утврдиће се
број
описмењених
ученика, брзина
читања код
ученика и
грешке
приликом
читања

Разбр
на пр
важ
вешт
чи

Мот
учени
интер
и усп
разн
на ли
ќе ја
вешт
чи

Одговорни
наставници и
ученици III б

Дијагностички
тест за читање

Децембар,
2016.

Одговорни
наставници и
ученици III б

Плакат –
„Дневник за
читање”

/

Разумеће циљ
пројекта и
значај вештине
читања

Књиге,
сликовнице,
часописи,
рачунари,
интернет,
школска
библиотека,
разредна
библиотека

У току рада
користиће се
различите
наставне
технике: Стоп
техника, Камен
који говори,
Табела за
предвиђање,
Реципрочно
предавање,
Акваријум,
Инсерт

Биће
мотивисани и с
интересовањем,
љубављу и
успехом читаће
различите врсте
литературе,
побољшаће
вештину читања

Одговорни
наставници и
ученици III б

Утврд
на ро
кон
раз
навик
да

Утврдиће се
став родитеља
према књизи,
навици читања
и жељи да се
чита

Новембар/
децембар,
2016.

У току
школске
2016/2017.
године

Инд

ирање
едне
иотеке

Организовање
акције за
прикупљање
старих/нових
књига, часописа,
енциклопедија и
остале
литературе

Јануар, 2017.

Одговорни
наставници,
ученици III б и
родитељи
ученика

Плакар у
учионици
намењен
разредој
библиотеци

/

Створиће се
разредна
библиотека

Соз
одд
биб

Увод
Читање је један од најсложенијих когнитивних процеса који човек користи. У
савременом друштву књига је све потребнија и све ближе савременом читаоцу. Данашњи
читалац мора да чита брзо и ефикасно. Он треба да буде у стању да за кратко време прочита
књигу или часопис, да дође до што већег броја података, а то подразумева и да буде способан
за брзо прилагођавање различитим врстама писаних текстова.

О пројекту:
Да би књига била део дечјег света, потребно је да она буде омиљени предмет и
родитељима у кући, и школи и окружењу у којем дете расте и развија се.
Наставници, школа и родитељи могу да подстакну интересовање код ученика о доброј
и занимљивој књизи и самим тим да утичу на развој вештине читања.

Акциони план
Акционо истраживање
Шта представља акционо истраживање
•

•

Акционо истраживање је истраживање чији је циљ да реши неки тренутни проблем
или пак рефлективни процес прогресивног решавања проблема предвођено од стране
особа које сарађују с другим особама, као део „заједнице практичара”, а с циљем да
побољшају начине на које они приступају проблемима и исте решавају.
Циљ акционог истраживања јесте да реши одређени проблем да би се успоставиле
одређене даље смернице за праксу (Дескомб, 2010, стр. 6).

Акционо истраживање:
•
•
•
•
•
•
•
•

Је практичан начин да наставници истражују природу своје праксе и да је унапређују;
Оспособљава практичаре да долазе до нова открића, а не само да користе постојећа
знања;
Је предузимање акције као начин истраживања; планирана промена је
имплементарна, надгледана и анализирана;
Одвија се кроз циклус или спирале акције и рефлексије;
Овај процес може да буде „неуредан”; како истраживање напредује може да се
појави више веза;
Спроводе појединци, али те особе међусобно сарађују;
Је отворено за коришћење различитих истраживачких метода, квалитативних и
квантитативних;
Мора да се базира на триангулацији метода.

Традиционално истраживање

Акционо истраживање

Предводи га стручњак – сарадник

Предводе га практичари

Долази се до нових открића о неком
феномену; постављају се и тестирају
хипотезе

Разгледа се конкретни проблем,
поставља се акциони план и евалуирају
се резултати

Стандард квалитета је одређен од стране
других стручњака путем оцењивања
валидности метода и резултата

Стандард за квалитет је одређен тиме да
ли истраживање води ка остваривању
жељених циљева

Примарна публика су представници
занимања, владе и приватних
институција

Примарна публика је школска заједница

Могућност за генерализацију
(уопштавање) закључака добијених из
спроведеног истраживања

Еваулација решења у датој ситуацији или
контексту

Темељи се на великом квантитету
података који су прикупљани
испитивањем систематски одабраних
испитаника (правила о избору примерка)

Темељи се на искуству конкретне групе
ученика/других испитаника (и
институције)

Резултати доприносе обогаћивању
теоријских знања о образовању,
подучавању и учењу уопште

Резултати су практичне важности,
унапређене методе поучавања и учење у
контексту конкретне школе

Разлике између традиционалног и акционог истраживања

Цикличност и спиралност

„Људи се стално мењају, а тиме мењају и друштвене ситуације у којима се налазе. У
акционом истраживању можете да видите како се једно питање трансформисало у друго и како
један проблем служи као основа за постављање нових изазова. Ништа није статично. Ова
трансформација иде од већ постојећих питања и проблема ка новим, може да Вам помогне да
дођете до нових идеја и пракси као сталне циклусе акције и рефлексије” (Мекниф, Ломакс и
Вајтхед, 2006).

Фазе акционог
истраживања
1. Избери област деловања
2. Направи процену потреба
3. Направи акциони план
4. Спроведи акциони план
5. Евалуирај ефекте и
ревидирај акциони план

делуј

планирај
делуј

процени

планирај
процени

рефлектирај
рефлектирај

рефлектира

Циклус акционог истраживања

Које су потребе наших
ученика за време
учења?
Које су наше потребе
за време учења?

Шта нам је већ познато?

– Које изворе информација
користимо?
– Шта треба да научимо да
радимо?

Како утичемо на садашња
постигнућа ученика?

– Како да употпунимо оно што већ
знамо?

Који је ефекат
настао из уведен
промене?

– Која наша знања можемо да
користимо за побољшање
резултата?
– Шта треба да додатно научимо да
бисмо постигли жељене резултате?
– Које изворе доказа/знања можемо
да користимо?

Колико је ефективно оно што
смо научили и учинили за
побољшање резултата
ученика и њихово добростање

Активности које предузима
наставник (стратегије
подучавања, технике,
алатке...)

Обликовање задатака
и искустава

Како доћи до истраживачких идеја?

Идентификовање значајних истраживачких
питања
• Разговори с колегама (критични пријатељи)
• Стручна литература
• Разгледање дневних припрема и разматрања,
као и наставничког портфолија, да би се, на
пример, идентификовале схеме понашања
ученика/наставника или аномалије, парадокси
и неуобичајене ситуације
• Када се намера и циљ онога што се учи и
резултата не поклапају
• Проблематичне ситуације у вези са учењем у
Вашој учионици које желите да решите
• Нова стратегија коју желите да примените
• Тестирање одређене теорије у учионици

Триангулација
• Триангулација података је моћни инструмент који
омогућава валидацију података путем укрштавања
података из више извора. Конкретно се односи на
укључивање комбинације више научних техника у
проучавању истог феномена.

Извори података
•

•

•

• Шта се дешава с квалитетом
Конвенционални извори
писања код ученика када
укључимо и вршњачку подршку у
– Једноставни интервју, анкете, број
ревидирање текста, у ___
прочитаних књига, примери писаних
разреду?
задатака, разноврсност коришћених
• Како коришћење рачунара утиче
материјала, обзервације, дневници итд.
на процес писања код ученика
Постоечки архивски извори
четвртог разреда?
– Оцене; схеме отсуства; пролаз;
• Шта се догађа с успехом ученика
петог разреда ако их поделимо у
број/проценат ученика у посебним
програмима; резултати стандардизованих хетерогене групе и задамо им
задатке за учење путем
тестова; планови о професионалном
сарађивања?
развоју; дициплински досије; препоруке за
• Шта се дешава с успехом мојих
саветовање психолога/дефектолога итд.
ученика када свакодневно дајем
Инвентивни извори
контролне тестове из
– Аутентично оцењивање (дизајнирано од математике?
наставника); процена извођења наставе; • Шта се дешава с разумевањем
писаног текста код ученика
изложбе; портфолија; поставке; видотрећег разреда ако им задајем
записи; фотографије; цртежи; пројекти итд. различите задатке на основу
разлика међу њима?

Истриживачко
питање

Извор 1.

1. На који начин
могу да
искористим
повратну
информацију
ученика да би
побољшао начин
на који предајем?

Упитници за
ученике

2. Шта се догађа са
Записи у
способношћу за
наставниковом
читање с
дневнику
разумевањем код
ученика трећег
разреда када
користим
активности за
интерпретацију
текста?
Табела 1. Примери

Извор 2.

Извор 3.

Извор 4.

Неформално
и формално
оцењивање

„Карте за
излаз” за сваког
ученика на
крају дана да
би се
прикупиле
повратне
информације

Посматрање
других
наставника

Постигнути
успех на
писменим
задацима и
контролним
тестовима

Ученикови
радови

Резултати на
тестовима

ИГРА
резултати

Видео записи

Како идентификовати питање/изазов/проблем/могућност?
•
•
•
•
•
•
•
•

Желео/ла бих да побољшам начин ___________________________
Забринут/а сам о ___________________________________________
Занима ме ________________________________________________
Нешто што мислим да ће направити разлику је _________________
Хтео/ла бих да променим ___________________________________
Шта се дешава с учењем мојих ученика када ___________________
Како могу да имплементирам _________________________________
Како могу да побољшам ______________________________________

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ РАЗВОЈНОГ
ПОРТФОЛИЈА

Извор 5.

ОПИС:
Ови инструменти пружиће Вам помоћ да организирате свој развојни рад у свом развојном
портфолију

Опште препоруке о томе шта треба да садржи портфолио
Праћење напредовања
Пожељно је да чланови заједнице учења још на првом сусрету почну да воде развојни
портфолио и даље да га увек носе са собом приликом следећих сусрета. У суштини, ова пракса
је слична захтеву наставника да ученици долазе спремни на час, са свим неопходним
материјалима. Портфолија служе као место на којем ће се прикупљати и систематзовати докази
о развојном раду. Пожељно је да сваки портфолио садржи све документе који су наведени у
наставку, али не мора да се њима ограничава.
•

•

•

•

Једна рефлективна реченица на почетку портфолија која ће бити завршетак мисли.
Сваки наставник може да ову мисао заврши и да је приложи на почетку портфолија
За мене заједница учења представља ___________________ и моју улогу у њој видим
као __________________ .
ДОКАЗИ
o Шта се сматра доказом?
Израда портфолија помаже да се лакше планира развојни рад и да се још
једном размисли о томе шта је наставник научио.
o У потрфолију треба да буду укључене две врсте доказа:
➢ Докази о учешћу у заједници учења (на пример: евиденција
консултација и учешћа; план о радионицама; белешке са састанака;
материјала из Наставног плана и програма итд.)
➢ Докази о лидерству у развојним активностима (на пример: Лични
акциони план, Развојни план итд.)
➢ Докази о спровођењу развојних активности (радови, артефакти,
анегдотски записи о ученицима, подаци анкета, тестови, интервјуи и
др.)
o Описивање доказа – најбоље је да описи буду на самолепљивим папирићима у
одређеној боји. На њима се може написати 1) шта означава доказ; 2) за шта се
користи; 3) у ком контексту.
o Које податке о развоју могу да прикупим? Табела – на којој ће наставник
означити који се подаци налазе у његовом портфолију, односно о каквој врсти
активности поседује документовани доказ у свом портфолију.
Разматрања – на другим самолепљивим папирићима, другачије боје од оних за
описивање доказа, могу да напишу своја размишљања о томе шта су научили, шта им
се допало или шта им је нарочито било од користи, шта планирају даље да користе и
зашто. Разматрања су коментари који се могу појавити на неколико места:
o У уводном делу, када наставник објашњава ситуацију на почетку године.
o Код неких од доказа, уобичајено када има потребу да дâ коментар у вези са
одређеним питањем.
У закључном делу портфолија: када наставник жели да се осврне на целовито искуство
и да размисли о томе шта је постигао, о ономе шта је научио и зашто му је био од
значаја читав процес. Када се ради рефлексија важно је:
o да се пише у првом лицу једнине;
o да се користи јасан, једноставан и директан стил изражавања;
o да се избегава превише технички и стручни језик;
o да се пише само о властитом учешћу и улози у заједници учења;
o да се напише шта сте научили радећи у заједници учења;

o
o
o
o

да се објасни какав је утицај на властити рад;
на које проблеме/баријере/изазове је наставник наишао;
будућност развојног посла
...

Наставник треба да се усредоточи на оно што ради. Портфолио треба да прикаже
његову професионалну активност, нема академске сврхе и не служи да би неко други
оцењивао његов рад.
У наставку понуђено је више инструмената који треба да буду подсетници о томе
како треба да изгледа и шта треба да садржи развјни портфолио.

Преглед садржаја портфолија
Шта садржи један типични портфолио?
Насловна страна

Најбоље уколико на нивоу заједнице учења направите страндардну насловну
страну коју ће сви да користе, а сваки наставник треба да само упише своје и име школе.
Описивање организације портфолија
Кратак опис на који је начин организован портфолио и објашњење о методи
бележења података.
Уводно објашњење и рефлективна реченица
Треба да се на почетку програма напише (на пример: октобар, 2017. година). Ово
треба да буде прва ствар у портфолију.
Подаци о учешћу
Пре свега, на почетку године може да се наведе програм, а затим да се додају подаци о
учешћу или било који други подаци које имате о свом учешћу (белешке са обука, инструменти
које сте попуњавали за време обука, белешке са састанака итд.).
Подаци о развојним активностима
Овде треба прикупити податке и коментаре које показују природу, домен, процес и
резултате активности. То подразумева податке који треба да буду поређани и коментарисани
на такав начин што ће свакоме ко буде читао податке да буде јасно како су се интервенцје
одвијале. Заједно с Планом рада треба да буду укључени и лични развојни планови као и подаци
о реализованим консултацијама. Потом, треба да буду укључени и подаци о заједничком
развојном раду, прослеђени коментаром и објашњењем.
Закључно излагање
Овде треба да буду представљене добити програма у целини и утицај који је он извршио
на Ваш рад.
Прилог
Да би се одбегла додатна администрација, као и трошкови за фотокопирање и слично,
портфолио треба да укључује све важне податке прослеђене коментаром с објашњењем и
рефлексијама. У суштини осим попуњеног инструмента „Кратак преглед развојног рада” који се
може додати као прилог, портфолио је комплетан уколико укључује у поменуте елементе.
Визуелна организација
Не постоје никаква ограничења око тога како треба визуелно да изгледа портфолио.
Постоје одлични портфолији састављени само од штампаних или ручно исписаних листова, али
садрже све елементе, уредно су поређани у фасцикли. Али портфолио истовремено је и особни
труд наставника и сведоџба његове способности и креативности тако да он може да се и
креативно изражава. Наставник је тај који одлучује како и колико ће га пролепшавати, али његов
изглед не треба да преставља оптерећење.

Које податке о развоју могу да прикупим? – Табела
Да ли сам нешто
од овог
урадио/ла?

Постоје ли докази
о томе у мом
портфолију?

Консултације
Информисање, тражење савета, тражење дозволе,
провера, испробавање идеја,
откривање шта се претходно догодило,
стицање поверења итд.
Дискусије
Формулисање проблема, одређивање тема,
ревидирање праксе, заједничко планирање,
утврђивање приоритета, провера да ли су остали
разумели, тумачење података.
Разматрање
Вођење дневника, размишљање о теми, размена
идеја и дискусије с ментором (види Консултације) итд.
Читање
Тражење података о сличним пројектима,
истраживање научне литературе, тражење савета.
Прикупљање података
Посматрање, интервјуисање, вођење дневника,
анализирање рада ученика, разгледање
документације, испробавање анкета итд.
Грађење мреже
Посета часовима колега, посета других школа,
контактирање путем Фејсбук групе или мејла
с колегама које сте упознали умрежавајући се
Обука
Организовање радионице, обука,
узајамно посматрање,
размена информативних проспеката итд.
Заједнички рад
Планирање у тиму, заједничка израда материјала,
припрема вежби за прикупљање података итд.
Испробавање /експериментисање
Испробавање нове активности која може
да се реализује у разреду,
експериментисање новим техникама итд.

Писање закључног излагања
У закључном излагању портфолија треба да се напише састав у коме ћете дати осврт на
читаво Ваше искуство и размислићете још једном о ономе шта сте постигли, о ономе шта сте
научили и зашто Вам је то важно. Ово треба да прикажете на 2–3 стране.
Којим да се стилом користите у закључном излагању?
o
o
o
o

Пишите у првом лицу
Изражавајте се јасно и једноставно
Не користите стручни језик и жаргон
Наведите изворе Ваших података

Какав да буде садржај закључног излагања?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Размишљања о томе како је бити део заједнице учења
Колико сте научили из овог искуства
Утицај на Ваш развојни посао
Питања, баријере и изазови
Шта сте сазнали у вези с могућностима које Вам пружа заједница учења
Развој Ваших особних лидерских вештина и потенцијала
У ком ће се правцу кретати развој у будућности
...?
...?

Размишљање о утицају
Колики је досадашњи утицај на Вашу развојну активност?

Какав може да утицај буде у будућности?
Које од ових података можете укључити у Ваш портфлоио?
1. УТИЦАЈ НА УЧЕНИКЕ
а) Боља постигнућа
➢ Могу да се побољшају ученикова постигнућа;
➢ Увећава се знање из одређених предмета и/или се развијају вештине;
➢ Олакшава се учење других предмета (на пример: Упознавање с природом)
б) Побољшање ставова
➢
➢
➢
➢

Позтивнији став према школи или према одређеним предметима;
Повећана мотивација за учење;
Веће самопоуздање и самоуверење;
Боље понашање

в) Боља метакогниција
➢ Развија се самосвест;
➢ Развија се способност да се размисли о наученом и исто да се евалуира

2. УТИЦАЈ НА НАСТАВНИКЕ
а) Бољи рад на часовима
➢ Ви и Ваше колеге можете да научите нове методе;
➢ Ви и Ваше колеге можете да побољшате методе које већ користите.
б) Већи особни капацитет
➢ Ви и Ваше колеге можете да стекнете нова знања;
➢ Ви и Ваше колеге можете да савладате нове вештине и стратегије;
➢ Ви и Ваше колеге може да побољшате неке индивидуалне квалитете (на пример:
емоционална интелигенција, самосвест, самопоуздање) и да се њима посветите.
в) Побољшање интерперсоналних потенцијала
➢ Ви и Ваше колеге ћете почети да активније учествујете у развоју ваше школе;
➢ Ви и Ваше колеге ћете научити нове вештине за грађење и одржавање
професионалних односа.

3. УТИЦАЈ НА ШКОЛУ КАО ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
а) Боље структуре и процеси
➢ Структуре за подршку у школи и интерперсонална динамика постају бољи;
➢ Људи почињу да више сарађују;
➢ Наставници су подстакнути да предузимају иницијативу и позитивне промене које
уносе су уважене и утемељене у школској култури.

б) Боља култура и потенцијали
➢ Побољшавају се односи у колективу и подиже се ниво професионалности;
➢ Кохерентнији принципи и вредности и издржанија пракса;
➢ Боље и ефективније коришћење података до којих се долази у процесу.

4. УТИЦАЈ ИЗВАН ШКОЛЕ
➢ Можете да размењујете идеје и позитивна искуства са наставницима других школа
(на пример: организовање мрежних догађаја са другим школама);
➢ Искуство из Вашег посла можете да објавите на различитим социјалним мрежама,
сајтовима, интернет групама (на пример: Фејсбук група за заједнице учења)
➢ Доприносите да се побољшају односи у Вашој локалној заједници
Које кораке треба предузети у будућности
Шта треба да учиним да се увећа утицај мог пројекта?
Шта треба да учиним да би имао/ла боље податке у мом портфолију?

Прилагођено из:
Frost, D. and Durrant, J. (2002) Teacher-led Development Work: guidance and support,
London: David Fulton

СМЕРНИЦЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
МРЕЖНИХ ДОГАЂАЈА

ОПИС:
Као начин да се утицај активности Ваше заједнице учења настави и да се прошири
професонални дијалог у Заједници, предлажемо организовање мрежних догађаја међу
неколико школа. Ове смернице ће Вам помоћи да осмислите садржај једног таквог догађаја.

Опште препоруке за организовање мрежних догађаја
Када се организују мрежни догађаји, уобичајено једна је школа домаћин, док је друга или
више других школа гости. То су полуформалне прилике у којима се чланови из више заједнице
учења срећу и размењују искуства према унапред спремној агенди. Ови догађаји уобичајено
трају 3–4 сата и могу да садрже:
•
•
•
•

Плакат презентација сваког наставника где су представљене развојне активности;
Презентације координатора;
Дискусија за размену утисака;
Закључци сусрета.

Школа домаћин може да позове и представнике локалне заједнице, ученике, родитеље и
представнике медија на ове догађаје да би добили већу видљивост у јавности и да се на тај
начин обележе успеси укључених наставника.
Модератори догађаја били би координатори инволвираних заједница учења.
Мрежни догађаји као облик могу бити добра алтернатива неким од традиционалних начина
на које се у школи обично обележавају догађаји – патронати, дани наставника, азбуке и слично
или да буду у функцији обавезних часова које ће наставници по закону морати да посвете свом
професионалном развоју. Овим се истовремено прослављају успеси наставника са елементима
професионалности и фокусом на различите начине унапређивања професионалног развоја.
У наставку су наведена сва упутства, инструменти и додатни матреијал који уоквирују
садржај и ток мрежних догађаја.

Агенда мрежног догађаја
У зависности од тога колики је број чланова заједница учења које би се умрежавале,
предлажемо две врсте агенди за укључивање две, три или четири школе.
Две школе
30 мин.

Постављање плаката

10 мин.

Поздрављање директора школа

20 мин.

Игра упознавања

40 мин.

Разгледање полаката (пауза за кафу)

10 мин.

Презентација координатора „Наша заједница учења”

30 мин.

Округли сто – документација учешћа

Три-четири школе
30 мин.

Постављање плаката

15 мин.

Поздрављање директора школа

20 мин.

Игра упознавања

60 мин.

Разгледање плаката (пауза за кафу)

15 мин.

Презентација координатора „Наша заједница учења”

40 мин.

Округли сто – документација учешћа

Игра упознавања
С обзиром на то да се чланови зајеница учења из различитих школа међусобно не
познају, добро је да званични део догађаја почне с неком активношћу за упознавање. Постоји
много таквих активности и њихов циљ је да на забавни начни учесници буду принуђени да се
„помешају” и да пронађу особе из других школа са којима имају нешто заједничко, те да на тај
начин сазнају више о колегама из других школа.
Ми предлажемо игру „Бинго пријатеља”. За ову игру потребно је да се одштампају
папирићи колико има учесника. Циљ је да се попуни цела табела са именима колега у групи о
којој су истинити искази уписани у пољима. На пример, да се нађе неко ко у тренутку прати више
од две серија или је живио одређени период у иностранству. Важно је да се помене да се имена
не смеју понављати да би учесници могли да ступе у контакт са што више својих колега из других
школа. То значи да уколико наставница Фатиме носи наочаре, рођена је у априлу и пише левом
руком, њено име треба написати само у једно од три поља док за преостале исказе треба да се
пронађе неко други. Уколико се не може попунити цела табела, онда довољно је да се попуне
поља у једној колони усправно, водоравно и дијагонално. Онај који први попуни табелу или
једну колону у њој треба да узвикне БИНГО и он је победник игре. Уколико постоји могућност за
то, можете победнику уручити и неку симболичну награду.

Смернице за израду плаката
Плакати имају намену да визуелно представе развојне активности на којима је наставник радио
или ће радити у току школске године. За припрему плаката најбољи извор ће бити РАЗВОЈНИ
ПОРТФОЛИО наставника који је наставник припремао кроз рад заједнице учења. Плакат треба
да буде у максималним димензијама 50 х 70 цм (за представљање самосталних развојних
активности) или 100 х 70 цм (за развојне активности на које раде два наставника). Може се
користити цела површина плаката (обе стране), али да се пази на то да се обе стране виде када
се плакат буде поставио на мрежном догађају.
Овај је дијаграм пример за то како би могли да се организују садржаји на једном плакату. Овде
је представљено шта треба да плакат садржи због боље визуелне организације. Разуме се, ово
је само један предлог, положај и заступљеност одређених елемената не мора да буде у складу
с овим дијаграмом.

Мора да садржи
наслов и
аутора/ауторе
развојне активности
Неко ко носи наочаре
Зашто баш
овај проблем?
Неко ко има плаве очи
Претпоставке
/хипотезе

Наслов
Аутор/аутори и школа
Неко ко уме да свира
клавир

Неко ко има слово С у свом
имену

Шта сте радули или
планирате да радите?
Опис интервенције и метода
Неко ко је јео нешто
Неко ко воли исте филмове
неуобичајено
као и ти

докази

Очекивани
резултати

Инструменти
технике...
Неко ко има двоје, троје
или четворо деце

дијаграми/
графикони

Неко ко је живео
у иностранству
Кога/шта
сам
консултовао/ла
или ћу
консултовати

Може да садржи фотографије,
цртеже, графиконе, примерке
техника/наставних листова
/рдних листова/задатака,
резултате, радове ученика,
временске линије, мапе,
декорације, другиересурсе које
Неко ко воли
даразвили
спортује Ви и Ваша
сте
креативност!

Неко ко је имао кућног
Неко ко говори више од два
љубимца –Акциони
пса
језика
план

Захвалност...

Неко чија је омиљена боја

Занимљива
зелена
открића, приче
и моменти

Неко ко никада није користио
телефон с бројчаником на
окретање

Неко ко вози црвени
аутомобил

Неко ко је рођен истог
месеца као и ти

Неко ко у тренутку прати
више од две ТВ серија

Неко ко више воли чај од кафе

Неко ко пише левом руком

Неко ко вози ролере

Неко ко је на нешто
алергичан

Постер не треба:
– да буде већи од 50х70 цм
(ако је постер приредио
један наставник) или
100х70 цм (ако су
наставници радили у пару)
– да садржи предолг текста
(више од неколико пасуса)
– да наводи права имена
ученика или
идентификационе
карактеристике конкретни х
ученика

Текст може да буде
штампан или ручно
исписан, важно је да
буде читак и
прегледан

Контролна листа садржаја плаката

Можете да коистите целу
површину постера обеју
страна (ако је могуће да
обе стране буду
видљиве)

Да ли имам
овај
податак?

Како је
представљен овај
податак на мом
плакату? (текст,
фотографија, дијаграм...)?

Да ли имам објашњење зашто сам изабрао/ла баш овај
проблем/изазов?
Да ли имам информацију о томе ко су моји критични
пријатељи3 (колеге, стручни сарадници и други експерти)
с којима сам се консултовао/ла приликом спровођења
интервенције да би побољшао/ла учење ученика?
Да ли сам навео/ла изворе информација које сам
користио/ла или ћу користити приликом реализације
активности: литература, интернет стране, други извори?
Да ли поседујем акциони план за реализацију активности
(временски оквир, план по месецима итд.)?
Да ли имам објашњење о процесу спровођења развојне
активности (употреба технике(а), метода, инструмената,
3

Критични пријатељ је особа која нас подстиче и подржава у нашим активностима, али која у исто време
даје искрену и конструктивну повратну информацију. То је особа која се слаже да прича отворено, али
конструктивно о слабостима, проблемима и да на тај начин усмеримо нашу пажњу ка проналажењу
решења, уместо ка томе шта смо погрешили и/или смо неодговарајуће урадили.

ресурса итд.). Како сам одабрао/ла овај метод? Шта
претпостављам да ће се догодити? Уколико је развојна
активност завршена, да ли сам остварио/ла оно што сам
желео/ла? Да ли бих у будућности променио/ла нешто?
Демонстрација: своју презетацију можете да обогатите
тиме што ћете приказати неки инструмент, ресурс или
неко друго помагало које сте користили или планирате да
користите с ученицима.
Да ли сте за време реализације активности открили
нешто нарочито занимљиво или су се догодле неке
занимљиве анегдоте и/или моменти?
Да ли сам размотрио/ла оно шта сам научио/ла о мојој
наставној пракси за време спровођења развојне
активности?
Да ли имам план за моје следеће кораке?
НАПОМЕНЕ:
✓ Молимо Вас да се придржавате датим димензијама плаката од 50 х 70 цм!
Димензија 100 х 70 цм је дозвољена САМО уколико тај плаката представља развојну
активност двају наставника. Ово је важно да би сви учесници који ће имати своје
презентација на мрежном догађају били равноправни.
✓ На презентацији НЕ наводите права имена ученика или неке друге идентификационе
карактеристике конкретних ученика!

Презентација координатора заједнице учења
Мрежни догађаји су одлично место да се промовише улога координатора заједнице
учења. Требало би да они буду веза међу наставницима у тој заједници учења, па из тог
разлога лепо би било да и они припреме плакат презентација на којима ће уствари да
одговоре на категорије Инструмента за координатора заједнице учења.

КООРДИНАТОР ЗАЕЈДНИЦЕ УЧЕЊА
Ја сам
_____________________________________
и координатор заједнице учења у
_____________________ (школа).

Моја улога у овој заједници учења је...

Наша визија о заедници учења у нашој
школи је...

Да бисмо укључили наставнике да више
учествују у заједници учења ми чинимо
следеће:

Ово су наше идеје о томе како да добре
праксе постану део културе учења школа:

Разгледање
плаката

Ово су будући кораци наше заједнице

Пре
него
што
отпочне
учења:
активност
разгледање
плаката,
координатори
(који ће бити модератори
догађаја) треба
да учеснике поделе у две
групе.
Прва
група учесника стоји поед
Ми можемо да проширимо наш утицај у
плаката
док
учесници друге групе
заједници учења путем...
разгледају
постављене плакате. Након
20 или 30 минута (у зависности од тога да ли су на догађају умрежене две или три-четири школе)
групе мењају своје улоге: прва група разгледа плакате, а учесници друге групе стоје поред својих
плаката. Док траје разгледање, учесници који разгледају могу да поразговарају с ауторима око

спровођења активности, рада заједнице учења и друга питања да би се боље професионално
упознали. Циљ ове активности није само представљање постигнутих резултата него и могућност
за професионални дијалог, увид у могућност за сарадњу, размена решења, постављање питања
и сл.
Пре него почне разгледање плаката, свим учесницима треба дати по један самолепљиви
папирић у свакој боји. На папирићима, у зависности од боје, учесници треба да напишу по један
коментар, једно питање и једну идеју у вези са неком развојном активношћу и коментаре да
залепе на неки од плаката.
Папирићи остају учесницима чији су постери окачени, као сведоџба о томе какав су
ефекат постигли код својих колега из других школа.

Имам
коментар у
вези са...

Имам
питање у
вези са...

Добио/ла
сам идеју!

Округли сто
Након што заврши разгледање плаката, учесници седају за округли сто и координатори
им дају по један примерак инструмента: Документовање учешћа – Шта сам научио/ла из
мрежног догађаја? Онда се даје учесницима 10 минута да попуне инструмент. Након што
попуне инструмент координатори казују учесницима да попуњени инструмент остаје за њих
као евиденција о учешћу на мрежном догађају који треба да додају свом развојном портфолију.
Када попуне инструмент, пожељно је да учесници седну за округли сто да би водили
дискусију с учесницима око следећих питања:

•
•
•

Шта сте открили да се може променити у школи? Како може да се утиче на начин
размишљања? Начин деловања?
Да ли Вам је нека од презентација развојних активности дала нови жар за Ваш рад? Шта
Вас је инспирисало?
Шта сте открили о својем учењу?

Одговор, идеје и питања који ће произаћи из ових догађаја бележе се на табли са
листовима, а затим једном из групе, уобичајено координатору из школе домаћина припада
обавеза да сачини кратак преглед последње сесије и да га испрати на мејл адресе учесника који
су присуствовали догађају.

Документовање учешћа – Шта сам научио/ла на мрежном
догађају?
Датум и место мрежног догађаја:

Укључене школе:

Учествовао/ла сам тако што (обележите шта сте урадили)

1. Израдио сам плакат да би презентовао/ла своје развојне
активности.
2. Дао/ла сам утиске, похвале, примедбе, сугестије и предлоге о
постерима других школских тимова.

3. Упознао сам и разменио контакте с колегама из других школа.
4. Уговорио/ла сам сарадњу с колегама из других школа.

Размишљања о искуству са мрежног догађаја
Шта Вас је од онога што сте видели и чули инспирисало? Опишите плакат на коме је била
представљена развојна активност која Вас је инспирисла. Шта Вас је охрабрило и подстакло за
рад?______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Шта је од онога што сте видели или чули за Вас била нова информација? Јесте ли наишли на
неку идеју коју ћете искористити? Јесте ли наишли на нове инструменте или изворе
информација?
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
С ким сте остварили контакт? С ким сте разменили идеје, материјале? С ким сте остварили
сарадњу?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Које сте конкретне кораке предузели? Јесте ли потражили нешто? Јесте ли пробали нешто
ново? Јесте ли остварили контакт? Јесте ли променили мишљење?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____
Од какве Вам је помоћи било ово искуство? Јесте ли добили идеје за даљи развој? Јесте ли
наишли на нове информације? Јесу ли Вам се вратили професионлни понос и самопоуздање?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____

Извештај о МРЕЖНОМ ДОГАЂАЈУ

Место за фотографију (која у најбољем светлу представља
атмосферу мрежног догађаја – разгледање постера, дискусија, групна
активност...)

Аутор/аутори

Место, датум извештаја
Датум и место одржавања мрежног догађаја:
Укључене школе:
Координатор(и):
Учесници:
Друга лица
Број
наставника
Школа
Датум

(чланови
заједнице
учења)

Директор,
педагог,
психолог
(чланови
заједнице
учења)

(која нису
чланови
заједнице
учења –
родитељи,
представници
локалне

Укупно

самоуправе,
медији...)

Укупно

Опис активности:

Научене лекције:

Закључци дискусије (резиме бележака):

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА
ПИТАЊА О ЗАЈЕДНИЦАМА
УЧЕЊА
ОПИС
У овом делу покушали смо да дамо одговоре на често постављана питања у вези са
заједницом учења.

Често постављана питања о заједницама учења
Да ли је заједница учења исто што и стручни актив?
•

Овај концепт заједнице учења има властиту методологију рада који се темељи на
самоиницијативности приликом избора развојне активности и документацији развојног
процеса. У том смислу, може да се корсити структура рада стручног актива временски
и/или просторно, али начин рада је другачије структуисан и документован.

Да ли је неопходно да се отвори портфолио?
•

Уколико наставник поседује други портфолио у којем документује свој професионални
развој, онда једноставно може да у њега дода још једну категорију и тамо да
документира своје активности (да додаје попуњене инструменте из овог приручника и
доказе).

Шта уколико директор не жели или не може да учествује у рад заједница?
•

Директори су кључни у стварању и одржавању професионалне културе учења у школи.
Уколико им се објасни да заједница учења утиче на кохезију колектива и проактивност
наставника, директори ће свакако препознати то и даће максималну подршку овој
иницијативи. У сваком случају, важна је подршка директора јер он/она поставља тон и
атмосферу рада заједнице учења.

Да ли директор и стручна служба могу да имају властите развојне пројекте?
•

Наравно да могу и подржавамо их у тој својој намери.

Да ли можемо да укључимо рад Заједнице учења у Годишњи програм школе?
•

У прошлости ово се показало као нарочито добра пракса у нашим школама. С обзиром
на то да је Годишнњи програм званични документ који обавезује да се спроведу
активности планиране у њему, укључивање развојних активности и акционе планоце у
исти, као део деловања Заједнице учења биће одличан начин да се искористе већ
постојеће структуре планирања професионалног развоја наставника. На овај начин биће
обезбеђен континуиран рад Заједнице учења.

Шта уколико наставник жели да одустане?
•

Чланство у Заједници учења је добровољно, али сматрамо да ће наставници којима је
професионални развој важан сагледати корист из Заједнице учења и да ће остати
активни чланови исте.

Да ли неко из школе и ко треба да води белешке/записник сусрета и у ком облику?
•

Најбоље је да то ради координатор заједнице учења и да онда спреми извештај у
Обрасцу за Извештај са сусрета Заједнице учења.

„Ово је превише административни посао, ово већ радимо и пренатрпани смо обавезама...”
•

•

Заиста постоје наставници који велики део активности које треба да се одвијају у
Заједници учења спроводе и то одлично! Али трендови све више иду ка томе да треба
да се документира начин планирања и спровођења активности. Притом, сматрамо да
методологија укључена у овом приручнику доприноси томе да наставници развијају
механизме стварања особног принципа документовања активности који ће да им
користе као подсетник о послу и властитом учењу, уместо само званичних докумената
који су им потребни да би приказали своју активност инспекторима.
Понекад се чују коментари наставника у вези са вођењем развојних портфолија да је то
додатно оптерећивање наставника административним послом који је и онако
преоптерећен овом врстом посла. С обзиром на то да су ови инрументи веома концизни
и да већи део њих могуће је попунити на самим састанцима, онда је и већи део
документовања завршен на самом сусрету. Остали документи, на пример докази и
разматрања рада већи део наставника и онако прикупља ради своје евиденције да би
пратили успех наставника, тако да је већ завршено више од пола посла.

Прилог 1 – смернице за припрему добрих анкетних питања
1. Идеално питање које обухвата 3 циљева:
а. пита о аспектима концепта којег желимо да испитамо;
б. не пита о другим концептима;
в. има исто значење за све испитанике.
2. Кратко и јасно: Питања и сама анкета треба да буду кратка и ефикасна. То значи да свака
реч терба да буде пажљиво изабрана да би вршила жељену функцију у
питању/понуђеном одговору:
• Да се не користи жаргон или превише технички језик – „Да ли сматраш да твој
наставник располаже у довољној мери дидактичким средствима?” (односи се на
ученике)
• Да дефинише ствари/концепте доста специфично: „Колико књига читаш у току године?”
наспрам: „Колико си књига, које нису лектире или друга обавезна литература,
прочитао/ла у периоду од 1. септембра 2014. до 10. јуна 2015. године?”
• Да укључује референтне оквире: „Колико често си тужан/на?” наспрам „Колико си пута
био/ла тужан/на у току прошле недеље?”
Увек се питајте: Да ли се питањем пита баш о ономе у вези са чим желим да добијем одговор?
3. Свака врста питања која постављате треба да иде уз упутство за одговарање: да ли
испитаник треба да изабере „да” или „не”; да ли терба да изабере само један одговор
од понуђених опција; да ли треба да поређа по приоритету неколико опција и колико;
да ли треба да прикаже степен сагласности од 1–5 (и шта значи 1, а шта 5); да ли треба
да својим речима одговори итд.
4. Постављајте само она питања која остварују крајњи циљ. Питања која постављате зато
што „није штета питати” су Вам непотребна. Посебна тема је то како се третира идентитет
испитаникâ, али пошто би већина анкета требало да прикаже уопштену слику о
ставовима/навикама итд. мнозине, најбоље је да оне буду анонимне. Зато, ако Вам није
неопходно да питате за име/пол/узраст/верску припадност итд., не радите то. С
гаранциојом о анонимсности истовремено смањујете шансу за „друштвено пожељне”
и/или неискрене одговоре.

5. Постављајте директна питања. Питања која су превише уопштена и нејасна пружиће
Вам превише различитих одговора пошто ће се испитаници усредоточити на различите
аспекте питања. На пример, уколико питате „Шта желиш да радиш у слободно време”, а
ученик одговори „Да играм рачунарске игрице”, а Вас занима какве филмове гледају или
које књиге читају Ваши ученици, онда Вам ово питање није корисно.
6. Отворена питања су важна зато што дају смисао бројевима и другим изабраним
опцијама у анкети. Ако желите да сазнате разлог за нешто, дајте мали простор испод
питања где је ипитаник одабрао неку опцију у којем ћете од њега затражити да Вам
објасни зашто сматра/је одабрао ту опцију (на пример: „Друго _________”). Велика поља
за писање врше психолошки притисак да треба да буду попуњена што може да уплаши
испитаника или да га натера да по сваку цену нешто напише, а да притом нема шта да
заиста каже у вези са тим.
7. Постављајте питања која се односе на једну ствар. На пример, ако је питање „Који ти се
задатак највише допао и био ти је најкориснији?”, онда се ученик може збунити јер не
значи да онај задатак коју му се допао јесте у исто време и најкориснији и обрнуто. У
овом случају је најбоље да раздвојите питања. Ако желите да питате како се ученицима
допада више техника/задатака, онда је најбоље да питање саставите у виду питања
вишечланог избора или да потражите да поређају прва три која су им се највише допала:
У математици најтежи су ми (изабери три врсте задатака и поређај их по степену
тежине, при чему 1 је задатак који ти је најтежи, а 3 задатак који ти је најлакши)
___А) Текстуални задаци
___Б) Операције с разломцима
___В) Множење троцифрених и двоцифрених бројева
___Г) Прерачубавање површине геометријских слика
8. Избегавајте питања која наводе на одређену врсту одговора, или се користе
емоционалним или провокативним језиком: „Шта мислиш о причама легендарног
Славка Јаневског?” „Шта мислиш о човековом најбољем пријатељу – псу?” – на оваква
питања ученици, нарочито они млађи, одговориће на друштвено пожељан начин,
односно одабраће ону опцију која исказује позитивно мишљење чак и да то није истина.
9. Увек понудите опције које се не поклапају. На питање приказано испод, ученик који је
прочитао тачно две књиге у току лета, неће знати да ли да одабере опцију Б) или В).
У току летњег распуста прочитао/ла сам:
А) 0–1 књигу
Б) 1–2 књига
В) 2–3 књига
10. Понудите опцију „Не бих хтео/ла да одговорим” или „Не знам”. Понекад испитаници
не знају како да одговоре на одређено питање или пак неће да одговоре јер питање сувише
улази у њихову приватност. С циљем да учинимо да процес попуњавања упитника буде што
пријатнији испитаницима, важно је да задрже тај осећај пријатности и након завршетка анкете,
тако да паметно би било укључити и овакве опције, нарочито када су питања осетљива.
11. Будите сигурни да сте употребили све одговоре које би испитаници могли да дају на
одређено питање, као опције за избор у анкети. На питање приказано даље у тексту ученик који

жели да наведе да једноставно чита зато што то воли да ради, не може да тако одговори.
„Написао си да читаш по три књиге за време лета. Зашто то радиш?”
А) Зато што ме родитељи терају
За
Б) Зато што немам време док траје школска година
В) Зато што су ми те књиге лектире
Ако нисте сигурни који су сви могући одговори испитаника, онда наведите опцију „Друго:
____________ ” и оставите простор да сами дају одговор.
12. Користите конзистентне скале степеновања. Ако желите да проверите до којег степана
одређена тврдња важи за испитаника, онда најбољи начин је да се користе скале степеновања.
Притом, предлог је да се користе скале 1–5 при чему 1 значи најнижи ниво сагласности („Уопште
се не слажем/не допада ми се/не важи за мене”), а 5 највиши ниво сагласности („Сасвим се
слажем/много ми се допада/важи за мене у потпуности”). Користите исту врсту скале за сва
питања где бисте желели да испитаници степенују за лакшу анализу. Такође, веома је важно да
постоји упутство за одговарање на питање, тј. да се да објашњење шта значи изабрати „1”, шта
„2”..., а шта „5”.
Анализа одговора добијених упитником
Сваки одговор на питање у анкети, свака опција или одговор кодира се нумеричком вредношћу
у којој се рачунају проценти одређених одговора или приказују се као медијана, просек, опсег и
слично.
Медијана: средњи одговор (број) испод и изнад којег има тачно 50% датих одговора. Да бисте
добили овај податак поређајте све одговоре на одређено питање од најнижег до највишег и
изаберите средњи резултат.
Просек: Збир нумеричке вредности свих одговора дати на одређено питање подељени бројем
одговора на то питање.
Опсег: Најнижа и највиша вредност датих одговора. ВАРИЈАНСА је мера распрсканости одговора
у континууму.

Прилог 2 – смерница за постављање добра питања за интервју
1. Избегавајте двојна питања
Ово су питања која садрже више од једног питања у себи. Пример: „Да ли мислиш да говори
истину и да заслужује да буде слободан?” У овом питању налазе се у ствари два питања. У
овом случају је најбоље да питања одвојите, будући да ће испитаник да одговори само на
једно.
2. Не постављајте пристрасна питања
Не постављајте питања која су наколоњена одређеном одговору или мишљењу.
Добра питања за интервју су неутрална и допуштају испитанику да изрази свој став према
одређеној теми, а да притом не осећа да ће бити осуђиван због начина на који размишља.
Начин на који постављате питање не треба да утиче на одговор испитаника.
3. Не постављајте питања која садрже претпоставке
Оваква питања садрже претпоставке о мишљењу испитаника. На пример „Већина девојчица
не воли математику. Да ли си и ти једна од њих?”. Ово је питање постављено на такав начин
где се одређена ситуација поставља као чињеница када уствари треба да се провери да ли
је то заиста тако. Бољи начин да се питање постави јесте: „Да ли сматраш да већина
девојчица не воли математику?”
4. Питања нека буду кратка и јасна
Пишите кратка и јасна питања. Важно је да питања буду граматички и интерпункцијски тачна
јер то може да у великој мери утиче на смисао питања.
5. Одбаците непотребна питања
Обришите сва питања која су ирелевантна у вези са оним шта Вас занима. Будите
фокусирани на оно што Вам је заправо циљ.

Допуна приручника
Како би обогатили овај приручник, потрудили смо се да издвојимо најбоље
примере о учењу које смо добили од наших наставника – чланова заједнице. Овом
приликом, исказујемо огромну захвалност:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Јасмини Спасовској – ООУ „Браћа Миладиновци“ – из Куманова
Александри Спасовској – ООУ „Христијан Карпош“ – из Куманова
Биљани Васић – ООУ „11. Октомври“ – из Скопља
Биљани Лазареској – ООУ „Вера Јоцић“ – из Скопља
Гордани Стојаноској - ООУ „Климент Охридски“ – из Прилепа
Светлани Миоковић Томеској - ООУ „Климент Охридски“ – из Прилепа
Даниели Тупанческој - ООУ „Григор Прличев“ – из Охрида
Мари Ђорђиоској - ООУ „Григор Прличев“ – из Охрида
Елизабети Билбилоској - ООУ „Григор Прличев“ – из Охрида
Николини Спасеској - ООУ „Григор Прличев“ – из Охрида
Нади Антовској - ООУ „Андреја Савевски Ћићиш“ – из Тетова
Ренати Лалић - ООУ „Андреја Савевски Ћићиш“ – изТетова

Који су у духу поделе и приширења утицаја, доставили своје личне приче,
развојне активности, коришћене технике и много других ресурса, како би
обогатили овај приручник. Уједно, захваљујемо Офелији Петрској и Убавки
Бутлеској, које су као ментори и координатори заједница, помогли у процесу
прикупљања најбољих пракси наше земље.

Развојне активности
Школске иницијативе које су настале као резултат чланства у Заједницама
за учење
Нада Антовска – координатор Заједнице за учење у ООУ „Андреја Савевски
Ћићиш“ у Тетову
Као Заједница за учење, фукционишемо од школске 2015/2016 године. Није нам било
јасно на почетку шта тачно представља Заједница за учење и који су наши задаци.
Током рада са ментором, увидели смо да је Заједница за учење као неки рад на
стручним актвима, али на структуирнији начин – са својим инструментима, техникама и
слично. Оно што је додатно било различито је то да сами наставници бирају изазов из
праксе и сваки наставник може да изабере различити фокус.
Разговарајући током састанака, увидели смо да већи део наших ученика читају
механички, без разумевања, па смо решили да се више ангажујемо и међусобно
мотивишемо око припрема и примене
техника о попбољшању читања и
разумевања садржаја прочитаног текста.
На следећем састанку Заједнице за
учење, детаљније смо причали о изазову:
код неких ученика проблем је фонд речи,
неки журе при читању и не обраћају
пажњу на садржај, неки се теже
изражавају кад препричавају, док неким
ученицима,
проблем
представња
памћење редоследа догађаја.
Полазећи од тога, поделили смо се у
групе према проблемима и спремили
акцијски план за сваку групу. Следећи
елементи су били заступљени у акцијским плановима: опис проблема и како га видимо,
зашто је важно његово решавање, стратегије решавања, динамика рада, потребни
ресурси, критични пријатељи (колеге, други професионалци и службе, литература итд.),
индикатори.
Наставници су своје активности
реализовали према овом плану и
паралелно
водили
развоји
портфељ.
•
Током школске године смо
се састајали једном месечно, како
би се информисали о току
имплементација активности, и
потражили савете једне од
других, уколико смо наишлли на
проблем, разменили мишљења,
поделили сугестије и слично.
•
На иницијативу Заједнице за учење, уредили смо једну учионоцу према
принципима стимулативне средине за учење, у ком уређењу су учествовали сви
чланови Заједнице за учење, радивиши подељени по групама, правећи кутке.
•
Спремамо се заједно за мрежне догађаје. Свака група је на постеру спремала
изазов из свог акцијског плана. На сваком од постера је био описан проблем, шта је

примењено, како се пратио напредак, који су били закључци и резултати, сликовито
представљени са дијаграмима, сликама, шемама и слично.
На крају школске 2018/2019 године, имали смо састанак Заједнице за учење, на ком је
сваки наставник представио своје анализе о примени техника за побољшање читања и
разумевања садржаја прочитаног текста или лектире. Наставници су објашњавали да
су забележили повећану мотивисаност код ученика и већу ангажованост у току часа.
Коришћене технике су часове направиле динамичнијима и занимљивијима. Добит који
смо имали од активности Заједнице за учење састоји се у томе да су наставници доста
систематично приступили изазовима праксе. Уједно, повећала се и међусобна сарадња,
размена искустава, отвореност при давању и примању сугестије како извести и
реализовати технике.

План за развојну активност
Маре Ђорђиоска - Разредни наставник у ООУ „Григор Прличев“ у Охриду
Увод
Идеја овог пројеката је започела приликом једне посете мојих ученика, који су у тада
били шести разред. Дошли су да ме виде и да са мном поразговарају. Подсетили су се
трнутака проведених заједно и поменули су математичке сликовнице. Све су то
слушали моји нови ученици. Када сам остала са мојим првацима, и они су пожелели да
направе такве математичке сликовнице. Када су видели сликовнице, жеља им је
постала све већа.
Осетила сам задовољство због тога, али и велики изазов. Ученицима сам објаснила да
би то испунили, морали би да дуже време раде и да уложе велики труд.
Ученици су без двоумице прихватили изазов. Договорили смо се да следећи дан остану
после часова, да би добили упутства за рад и да би направили план рада.
12.11.2018 године, са ученицима смо разговарали о пројекту који би требали да
реализују. Дала сам им информације о начину на ком треба да раде и донели смо план
према коме ће радити. Потстакла сам их да треба да размишљају о наслову пројеката,
који свакако мора бити занимљив и охрабрујући. Упутила сам их да ће главни јунаци
наше приче бити пет веверица.
I ниво пројеката: (погодан за ученике основне школе јер не захтевају израдњу
сложених поступака за реализацију, нити користе научне статистичке поступке)
Основна истраживања – Пројекти о прикупљању информација

ОПИС
* Прикупљање информација
* Класификовање података
* Тумачење

ФАЗЕ
* Дефинисање теме
* Израдња плана
* Прикупљање информација
* Обрада података
* Презентација
* Евалуација пројеката

13.11.2018 године, ученици су размислили о наслову. Чули смо све предлоге и одлучили
смо да буде „Математичка прича о пет веверица“ .
Кратак опис пројеката:
Овај пројекат представља интеграцију предмета математика – подручје „Математичке
операције – сакупљање и одузимање” и македонски језик – „Слушање и говорење.“ Циљ
је код ученика потстакнути радозналост и холистички приступ решавању проблема. Пре
свега, заједно с ученицима, планирали смо да саставимо причу применом технике
„Камен који говори.” Скелет приче им ја задајем, док они допуњују својим креативним
идејама. Када се направи математичка прича, следи нења реализација (решавање,
бојење, презентација).
Преко оваквих вида активности, код ученика се повећава мотивација за креацију својих
прича, стимулишу се мисловне способности, ученици уче да планирају, анализирају, а
до изражаја долази и њихова креативност, као и вештина презентације.
Циљ пројекта – наставни циљ:
–

Утврђивање операција сакупљања и одузимања до броја пет

–
–
–
–

Развој усног изражавања
Развој радозналости
Развој логичког размишљања
Ученици умеју да идентификују шта су знали, а шта су ново научили, на шта могу
да раде у будуће

Очекивани крајни исходи:
Успешна презентација ученика пред осталим ученицима, неколико наставника и
школске стручне службе.
ФАЗА ПРОЈЕКАТА
Планирање и
организовање (1 дан)

ПРОДУКТ
Пројектни план

Спровођење
истраживање (1 дан)

Прикупљање
података, слика.

Припрема финалног
продукта (3 дан)

Математичка прича –
сликовница

Презентација
финалног продукта

Индивидуална
презентација

ОБЈАШЊЕЊЕ
Ученицима се објашњавају активности
које треба да заврше како би израдили
пројекат.
Ученици треба да истражују о
веверицама, чиме се оне хране, где
живе, како изгледају и које су њихове
карактеристике.
У току овог периода, ученици сређују
податке које су прикупили, решавају
математичку причу, боје.
Презентација пројекта.

* Планирање и организовање – 1 дан
– Упознавање ученика са циљевима пројекта
– Сарадња са родитељима – упознавање са пројектним задатком
– Дознати предзнања с којим ученици располажу о одређеној области, преко
усмених одговора на задата питања која наставник поставља
– Планирање и разговор са ученицима о материјалима који су им потребни за
извођење пројекта
– Ученици се упознају са методима који ће се користити за оцењивање
– Оцењивање сваке фазе појединачно стимулише ученике да навремено почну и
заврше задатке, оцењивање их мотивише да се озбиљно залажу у израдњи
квалитетнијег завршног продукта
– Ученици израђују сопствени пројектни план, консултирајући се са наставником и
добијају усмене повратне информације о планирању.
* Спровођење и истраживање – 1. дан
– Ученици ће се активно укључити у истраживању
– Добиће смернице за њихов посао
– Прикупљаће и вршити селекцију прикупљеног материјала
Поступци вредновања ове фазе пројеката: усмене повратне информације, дискусија
пропраћена коментарима наставника.
Припрема финалног извештаја – 2. дан
– Креирање и подређивање фотографија
– Припрема математичке приче
– Извештај о сазнањима и искуства ученика
Поступак вредновања биће чек листа и коментар или рефлексија наставника.

Презентација финалниот извештаја
– Ученици презентују израђену бојанку пред ученицима и школског психолога
– Усмена презентација биће оцењена путем листе за оцењивање усне
презентације
ПРОЈЕКТНИ ПЛАН УЧЕНИКА
Пројектни задатак ученика I-4
1. Тема пројекта: ______________________________________________________
2. Шта би желели да постигнемо овим пројектом?
*_____________________________________________________________________
*_____________________________________________________________________
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

САРАДНИЦИ

1 дан

2 дан

3

и 4 дан

5 дан

3. Материјали који су нам потребни за реализацију овог пројекта:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ТАБЕЛА ЛАКО – ТЕШКО – ЗАНИМЉИВО
Наставни предмети: математика и македонски језик
ЗАНИМЉИВО
ЛАКО

ТЕШКО

Исказе ученика уписује наставник.
ДИСКУСИЈА:
Помоћу чега сте дошли до потребних сазнања?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______
Који су главни ликови у причи?
_________________________________________________________________________
___
_________________________________________________________________________
___
Како сте радили, како сте се припремали за презентацију?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______
На који сте начин помагали једно другог?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______
РЕФЛЕКСИЈА НАСТАВНИКА:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТА
„Математичка прича о пет веверица“
Ученици I-4
Ментор: Маре Ђорђиоска
ООУ „Григор Прличев“ - Охрид
Пројекат је презентован 19.11.2018 године, на часовима македонског језика и
математике. Ученици су извели и представили све планиране активности у њиховом

пројектном плану. Постављени задаци и планирани циљеви који се односе на процес
учења ученика, били су у целост постигнути.
Производ реализације овог пројеката је била математичка сликовница, коју су ученици
презентовали. Током истраживања, ученици су имали велику подршку и помоћ својих
родитеља.
Крајњи исход је то што су ученици стекли више знања о сабирању и одузимању и то су
успешно представили, користећи сазнања о правилном усменом изражавању. Они су се
у овом процесу укључили у истраживачким активностима које су развијале логичко
мишљење и стимулишу радозналост. Ученици сада умеју да идентификују колико су
знали пре, и колико су нових ствари научили као резултат реализације овог пројекта.
Истраживање ја побудило радозналост ученика и они су одмах изнели још бројније
идеје о томе шта би могли у будуће да истражују. Овај пројекат је допринео да ученици
размишљају о сличним пројектива и о чему би могли у будуће да истражују, како да
обогате своје вештине и да побољшају своја постизања.
На часу су били присутни и директор и школски пегагог, Офелија Петреска и Сања
Ангелеска. Њихово присуство је мени и мојим ученицима оставило утисак да труд и
достигнућа у учионици заиста вреде, да иновације у настави, које имају за циљ
квалитетније учење код деце, је заиста вредност у нашој школи. Као наставник, ово ми
је дало потврду да утичем позитивно и на моје ученике, али и на мој колектив, и да у
будуће делим своја сазнања са што већем аудиторијуму, како би се проширио позитиван
утисак ка целој школи као Заједници за учење.

Резиме развојне активности
„Како да ученицима помогнем да разумеју прочитан текст?“
Рената Лалић - разредни наставник у ООУ „Андреја Савевски Ћићиш“ у
Тетову
✓ Који ми је био циљ?
Циљ ми је био да откријем да ли ученици обраћају пажњу на садржај различитих
литературних дела (приче, басне, бајке, поезија и др.), односно, колико разумеју садржај
прочитаног дела, да ли размишљају док читају или слушају.
✓ Са каквим сам проблемом започела:
Проблем који ме је подстакао да се посветим овој развојној активности био је у томе да
ми се често дешавало да ученици не знају да препричају оно што су прочитали, или
причу која им се допала, као да нису обратили пажњу, или као да нису разумели.
✓ Шта сам урадила?
Пре свега, читала сам им текстве, интерпретирајући гласове, ликове. Приликом читања,
повремено сам застајала, примењујући „Стоп технику“, како би ученици предвидели шта
ће се даље десити. Затим, техником „Имате ли питања?“, вршила сам проверу и
стимулисала логичко размишљање, како би уочила да ли активно и пажљиво слушају
док читам, а на крају прочитаног садржаја, употребљавам технику „Детектив речи“- како
би отркили и разјаснили нејасне речи у тексту.
✓ Какви су се побољшања десила?
На крају сам уочила да када сам ученике ставила пред проблемским задатком користећи
технике које сам научила на обуци „Читамо, учимо и забављамо се“, другачије су
размишљали о тексту него кад би га пасивно слушали или читали. Они морају
размишљати о важнијим догађајима, хронолошким редоследом, логичкој повезаности
између догађаја и поступака, ликова у тексту и њихових карактеристика, да уоче и
упореде позитивне и негативне ликове и поступке, сличности и разлике и да извуку
поуке. Ученици су много више разумели оно што су прочитали или чули, јер су им били
постављана другачија питања. Од велике користи је била и сарадња с ученицима,
размена мишљења и идеја, подршка и помоћ и развијање сигурности у себе.

Технике и њихов циљ
1. Слагање речи – учити правилни редослед у
реченици и опис ликова и предмета.

2. Квадрант – уочити и издвојити теме, осећања, везу
са животом ученика (повезивање са догађајима из
реалности, контекстуализација).

3. Звезда приче – када сам пожелела да ученици
издвоје значајније догађаје, ликове и поуке.

4. “Огрлица” приче – хронолошко препричавање
редоследа догађаја у тексту.

5. Прозор – увидети логички редослед догађаја – штa
се на почетку десило, а како се затим проблем
развио/решио.

6. Тематски бинго – понављање садржаја путем игре.

7. Прича кроз траке – подређивање догађаја по
редоследу и препричавање приче.

8. Прича у тегли – препричавање делова приче или
задатих илустрација (како би се осмислила прича) и
спајање у једној книзи - сликовници.

9. Госпођица од А до Ш – откривање и учење слова и
обогаћивање речника.

10. Слушај како би нацртао и препричај штa си
нацртало – вежба за праћење инструкцијa и
разумевање сaдржаја дела.

-

Посебни изазов ми је била примена техника и у другим предметима при обрадњи,
понављању и утврђивању садржаја, као што су: математички тепихчић, мрежа
теме, коцка, асоцијација, Венов дијаграм, и др.

✓ Шта сам научила ?
Од примене ових техника у настави, научила сам да је забавнијe, креативнијe и има
већи ефект код ученика. Ја се личнo више ангажујем, а деца то осете. Ове технике
су израђене на тај начин да би стално подстицале и мотивисале ученике да
размишљају, стварају, да развијају памћење и логичко размишљање преко
извлачења поука и изношења закључака. Ученици такође имају више прилика да
сами наступе и презентују шта су урадили. На тај начин се охрабрују и ослобађају
страха од јавних наступа пред другима. Уче једни од других. У сваком смислу, овај
тип рада се показао као доста ефикасан, а све то сам документовала у развојним
портфељу. То ће у будуће помоћи мени, али и другим колегама да сагледају
системски приступ једном проблему и како се проблем обрађује.

Личне приче
Александра Павловска - Разредни наставник, ментор и координатор
Заједнице за учење у ООУ „Христијан Карпош“ у Куманову
Пројекат „Читањем до лидерства“ је обухватио све наставнике који су учествовали у
Заједници за учење, а преко њих и је обухватио и ученике који су осетили добит
надоградње наставника. Јако ми је тешко да издвојим појединачне сегменте пројекта,
због тога што су се међусобно јако добро допуњивали, па смо их заиста доживели као
једна заједничка интервенција. Наши ученици су се преко пројекта стављали у улогама
библиотекара, аналитичара и истраживача, који критички размишљају о начину
усвајање нових знања. Поред тога, могу да забележим да наставници, који су били део
Заједнице за учење су се охрабрили да сигурније приступе новим изазовима и да се
укључе у многобројне пројекте, што ме је искрено обрадовало.
У односу на све опажене користи од пројекта у колективима са којима сам радила, са
сигурношћи тврдим да наставници и даљњ користе сва усвојена знања. Ово тврдим не
само као обучивач и ментор, већ као и наставник знам да дају резултате. Уједно, преко
заједнице за учење, цео наставни процес је организованији, стручни активи су се
обновили, стекле се нове навике и потебе да се деле успешне праксе или изазови, да
се потражи подршка и помоћ приликом решавања изазова.
План за проширење Приручника заједнице за учење и смернице садржане у вашој
поруци су на неки начин код мене подстакли интерес о проширењу сарадње са
најближим школама, у нашем случају то је била ООУ „Браћа Миладиновци“ – у
Куманову. У активностима које смо преузели, не видим само начин како да Заједница за
учење опстоји, већ и како да цео пројекат, од којег смо сви имали само користи, буде
одржљив.
Након припреме и у договору са Јасмином Спасовском, већи део разредних наставника
из ООУ „Христијан Карпош“ и ООУ „Браћа Миладиновци“ су се срели у просторијама
наше школе, и пратећи искуство прошлих мрежних догађаја, организовали смо сусрет
на ком су сви имали само похвалне речи о пројекту.
Као резултат сусрета, за период који следи (до краја школске године), договорени су
најмање два отворена часа, организована са ученицима из обе школе (један у ООУ
„Христијан Карпош“ и један у ООУ „Браћа Миладиновци“); искрено смо се надали да ће
ови часови побудити интерес и код осталих наставника (наставника не само из наших,
већ и из осталих школа у граду), како би могли да сами иницирају и имплементују више
часова овог типа. Поред отворених часова, покушали смо да унесемо промене и у
годишњем планирању у делу Сарадња са родитељима, у однос проширење и
обогаћивање родитељских сусрета са креативним и едукативним радионицама.
Овај пројекат, посебно са аспекта Заједнице за учење, отворио је могућност за
професионалну сарадњу која до сада, кроз остале форме организација у школи није
остављала простор. Схватили смо да и поред многобројних обавеза, наставници желе
да сарађују, а уједно и да се чује њихов глас. Заједница за учење је понудила један
форум који је одавно недостајао у образовању: информисање, учење, појашњење и
врло суштинско искоришћавање знања, како би се побољшало обазовање и за ученике,
али и за наставнике.

Билјана Васић - Разредни наставник у ООУ „11. Октобар“ у Скопљу
Одувек сам се одушевљавала личностима које су знале да успешно презентују
сопствене идеје и дела, и да заинтересују слушаоце. У разговору са колегама из наше
професије и приликом дугог истраживања на интернету, дошла сам до сазнања да је
успешно презентирање вештина која се учи, увежбава и развија. Успешног презентера
морате створити. У неким образовним системима (Енглеска, Аустралија...), побољшање
вешина јавног наступа и презентирање су заступљени у наставним програмима,
почевши од најмање узрасти. Поставила сам питање: како бих ја могла од мојих ученика
да створим успешне презентере? Почела сам да проучавам литературу и да
систематизујем идеје. Како сам дубље улазила у проблематику, тако је више
комплексност изазова излазила на површину. Било је већ јасно да ако желим да стигнем
до циља, моји ученици морају бити потковани са добрим презентерским вештинама, док
подучивње, вежбање, треба се доследно спроводити. Треба поставити добро
осмишљене циљеве од првог до петог разреда, поштоваћи принцип поступности у
обогаћивању презентације са сложенијим елементима. Активност сам започела пре
шест година, у првом разреду. Почели смо најједноставнијим презентацијама од
неколко реченица на теми свакодневног живота, коју ученик сам бира. Сваки ученик
презентује једном недељно. На пример: Петар, Софија, Лени и Мерсиха презентују
сваког уторка, Никола, Гала и Калин презентују сваке среде итд. Затим сам укључила и
родитеље као подршку у спремању презентације. У прилогу је писмо које сам послала
родитељима, с циљем да их упознам с активностима, медотологијом рада и уједно, да
их позовем да учествују и да подрже своју децу у процесу.
Истрајност и систематичност с којим сам реализовала овај пројекат су се исплатили.
Иницијатива је била добро прихваћена од ученика, а имала сам и подршку родитеља.
Ученици су уживали у својим презентацијама, као и презентацијама својих другова, а
развила се и интеракција за време презентације, као и дискусија. Презентирање им је
постало дневна рутина која је подигла ниво њиховог изражавања по свим наставним
предметима. Ученици су стекли вештине и презентацијско искуство, радивши са
лакоћом, фокусирајући се на постизање свог циља, треме није било, самостално су се
спремали, одговарали на питања постављена од слушаоца.
Ову сам успешну причу остварила са генерацијом 2012-2017, и она ме је стимулисала
да продужим и са ученицима из ове генерације и да искористим моје петогодишње
искуство, обогаћено новим идејама и постављајући веће циљеве испред себе. Сада се
налазимо у првој фази једноставних презентација и привих искустава ученика. Интерес
је велики и сви радимо са одушевљењем, ученици, родитељи и ја. Искрено се радујем
и надам успеху. Подржаћу одржљивост процеса и учешће родитеља у процесу путем
отварање viber групе са једним циљем: подржати пројекат. Пут испред нама је дуг, али
знам да на крају тог пута ћемо довести ученика који са својом презентацијском
вештином, у свако време и испред сваког ће знати да образложи и одбрани аргументе
и своје идеје.
ПИСМО РОДИТЕЉИМА (прилог)
(Билјана Васић)
Поштовани родитељи,
У току ове школске године, развој вашег детета биће праћен и подржан кроз посебан
инструмент, ученички портфељ.
Основни циљ овог Портфеља је да континуирано прати развој ученика у три подручја:
вокабулар, презентацијска вештина и ликовно изражавање. Портфељ ће помоћи да се
прецизно идентификује степен развоја ученика у наведеним областима, као и да се

преузму адекватне мере за побољшање успеха. То ће побољшати комуникацију између
наставника, родитеља и ученика и подићиће је на оперативни ниво, што ће даље
резултирати са проналажењем заједничких решења проблема у процесу учења.
Очекује се да Портфељ помогне у стварању партнерског односа између родитеља,
наставника и ученика и чији ће заједнички циљ бити успешан развој ученика, као и
развијање свести и одговорности (мета-когнитивна компонента).
Ово обраћање вама, родитељима, односи се на једну од компоненти овог Портфеља,
тачније праћење презентацијске вештине.
У савременим друштвима, посебна се важност придаје вештини презентирања, па због
тога је ученик од најмањег узраста, па у току целог свог школовања, стављен у позицију
да стално презентује. То су пре свега презентације које ученик, заједно са родитељима
спрема унапред. Како ученик сазрева, презентација постаје структуиранија по садржају,
ефектима, планираном времену, контролним тачкама, планирање према циљној групи,
интерактивне презентације.... Системски рад и праћење ученика у овом подручју,
резултираће његовим растом у презентера, са вештином која ће извирати из његовог
искуства. Од првог до петог разреда ће презентирати око 200 пута. Учиће како се
презентира и биће коригован у својим наступима. Презентација ће постати свакодневна
рутина, треме неће бити, па ће ученик моћи да се фокусира на садржај и ефектима које
жели да постигне. Ове године, узимајући у виду узраст наших ђака, будућих презентера,
свако од њих ће једном недељно презентирати. Ученик ће презентирати садржај по
сопстеној жељи. За почетак, довољно је да пред свим ученицима презентује (каже,
преприча) неколико реченица које говоре о неком догођају, осећањима, нешто из
свакодвеног живота ученика. Ради се од 6-8 реченица по логичком редоследу, а да се
изговоре за не више од једне минуте. Пожељно је да презентација буде спремна заједно
са родитељима. __________________________________ ће држати презентацију за
време ____ часа.
Презентација треба трајати 1 минут. Од вас очекујем да помогнете вашем детету да се
спреми за презентацију. Потребно је да попричате о чему ће презентирати, да са њим/са
њом повежбате, да му/јој помогнете да се уклопи у оквиру од једне минуте. Садржај
презентације може бити било шта из свакодневног живота ученика. Ево неколико
могућих тема: мој кућни љубимац, како сам провео викенд, како проводим поподне,
шетња у зоолошком врту, неки догађај, описати најбољег друга/другарицу, догађај са
последњег летовања, моја омиљена храна, моја породица.... Ученик треба да
презентује (да се представи) пред ђацима. За почетак, презентација треба да се састоји
од 5-8 реченица и да траје највише 1 минут. Важно је да реченице имају логичан
редослед.
Позивамо вас на сарадњу и поздрављамо вас.
Билјана Васић
Ивана Јанковска

Билјана Лазареска - Разредни наставник у ООУ „Вера Јоцић“ у Скопљу
Када сам почела да радим као замена у четвртом разреду, затекла сам дете које у
четвртом разреду још увек није знало да чита, а и остала деца у слабо читала. Сматрала
сам да је то елементарни проблем који морам да пробам да решим. Ипак је читање
основна вештина за било које даљње учење. Почела сам да претражујем на интернету,
како би помогла себи, а и ученицима. На интернету сам пронашла акцијске планове за
побољшање читања које сам доуредила, комбиновала и почела да спроводим у мојој
учионици. У тој моменту, још увек нисам знала да у процесу морам прикупљати доказни
материјал, како би могла пратити напредак.
Било ми је важно да покушам на више начина, мењајући их према ономе што сам
гледала да деци задржава пажњу. Схватила сам да деци треба подстрек, нека
мотивација да би вежбали читање, па због тога сам организовала такмичење у коме
ђаци се између себе разменити књиге, и препричаће укратко у учионици ко је шта
прочитао. Свако од њих ће видети о чему се говори у књизи, и ако их занима, може
позајмити књигу за читање. Књиге су налазили код куће, или сам их ја предлагала и
доносила моје. Питала сам себе сваке недеље: како спровести необичнији час, са новим
техникама из приручника? Свака техника засебно је била различито прихваћена код
ученика, некима се јако допала једна, док некима сасвим друга техника, али су сви
приметили да се нешто мења.
Када се једнога дана у школи појавила Јасмина Спасовска и обавестила нас да је наш
ментор за Заједницу за учење, схватила сам да сам ја заправо радила ја развојну
активност. Члановање у Заједници за учење ми је помогло да све моје интервенције
адекватно документујем, прикупим доказе, како би научила о томе како заправо ђаци
уче, и како се ја професионално развијам.
Пријатељства и искуство које сам стекла у другим школама, били су непроценљиви.
Било је истовремено и забавно и изазовно како применити технике из приручника и
укључити их у часове, али и прикупити главне артефакте и презентовати их у развојим
портфељом. Допало ми се то да нису постојала ограничења о томе како треба изгледати
портфељ, већ су постојале само смернице о виду доказа који се прикупљају и како се
документују. Остало је било остављено на креативност наставника.
Посебно ми је била корисна сарадња са колегиницом Билјаном Стојановском. Помагале
смо једна другу за сваки задатак, надопуњавале се и имале одличне заједничке
активности. Та наша сарадња нас се подстакла и даље да будемо активне на разним
другим форумима професионалног развоја, који су били ван наших задужења. На
пример, током едукативног кампа „Квалитетно образовање за раст, развој, успех и бољу
будућност“ (Innoforedu) имале смо могућност да наше искуство и учешће у заједници за
учење преточимо у израдњи веб странице за едукативне игре и активности на локалним
језицима. То нам је обезбедило прво место на такмичењу и омогућило нам је да
представимо Македонију у Турској, на међународној конференцији о иновативности у
образовању.
Ово искуство ми је отворило професионалне хоризонте. Тренутно сам координатор за
Македонију на међународном пројекту Innovate your dreams 2019 и чврсто сам убеђена
да у Македонији постоје прави услови за заједничко учење и сарадњу. Не важи више
она стара да се наставници активишу у професионалном равоју само због сертификата
из Министарства просвете и Бироа за развој образовања. Наставници желе да буду
иновативни, да деле и испитују своје идеје, а тај труд да буде опажен. Сматрам да је
потребан и мали стимул, као и указати да оно што поседујемо и знамо, треба да
поделимо са осталим колегама, док оно што не знамо, или о чему немамо довољно

знања, да се не стидимо питати. Као координатор, имам јединствену могућност да
поделим моје знање, да помогнем наставницима и да им пренесем све оно што сам
научила преко Заједнице за учење. Неки се наставници осете нападнути када им се
укаже да греше, али то не значи да им не треба указивати, напротив, треба креирати
средину за учење, у којој је безбедно и погрешити, јер је то једини начин научити, исто
онако како радимо у учионици са ђацима.
Заједница за учење ме је подстакла да предефинишем моју улогу као наставник: бити
наставник је више спровођење дневника припрема, држати се уџбеника и испунити
захтеве. Нека ограничења су само у нашој глави. Малим стимулом, креативни наставник
лако излази из кутије размишљања и ствара пријатно искуство за учење и ђацима и
себи. Преко заједнице за учење побољшало ми се професионално самопоуздање да
помогнем и другим колегама и да градимо заједничко знање. Успех није у томе да оно
што знамо, сачувамо за себе, већ да га поделимо у научимо нешто ново.
Захваљујем свима који су били укључени у пројекту, како и нашој менторки Јасмини,
заслужна за мој професионални развој, који је напредовао када је започео овај пројекат.

Даниела Тупанческа – разредни наставник у ООУ „Григор Прличев“ у Охриду
Оспособљавање ученика у другом разреду за правилно повезивање речи у
реченици, у усменим и писменим изражавањем
У мом послу у основној школи, проблем који сматрам да је најчешће заступљен је
правилно повезивање речи. Овај се проблем провлачи нарочито у писању реченица
задате са измешаним речима. Моја је жеља била да се максимално заложим и да
помогнем ученицима у овом домену, како би допринела не само у стицањем и
интерпретацијом знања из предмета македонски језик, већ и у осталим наставним
предметима.
О овом сам проблему често разговарала са мојим колегама, са стручном службом и са
родитељима ученика. Сви смо се сложили да као релевантни аспект код ученика се
јавља недовољно читање слободне литературе, али да поред тога и настава мора да
нађе начин како да побољша ове вештине. Закључила сам да уколико применим нове
методе и технике, ученици би усвојили правилни редослед речи у реченици.
Како би почела применом нових метода и техника, на почетку сам дијагностицирала
пред знање ученика о састављању реченица са правилним логичким редоследом. Као
најбољег показатеља, узела сам први писмени наставни лист, одакле се може
сагледати способност ученика за писмено изражавање и постављање правилног реда
речи.
Примена нових техника и метода ће стимулисати ученике да размишљају, да су
креативнији и да побољшају писање реченица и правилно изражавање реченица. Добро
испланиране методе и технике које су адекватно дозиране, обогатиће вокабулар
ученика, побољшаће вештине изражавања, паралелно томе и вештине писање
реченица са правилним распоредом речи.
Моју сам развојну активност представила колегиницама на састанку са Заједницом за
учење, јер део њих се суочава са истим проблемом; оне су биле спремне на сарадњу и
уколико је потребно, понудиле су помоћ. Мислим да са добром организацијом и
увођењем нових техника, овај се проблем може видно побољшати.
Приликом коришћења техника из обуке “Читамо, учимо и забављамо се”, као и део
модификованих техника, забележила сам већу мотивисаност код ученика, повећан
интерес и активност где су ученици били у центру часа, док ја, како наставник сам била
ту да их повремено усмеравам. Ученици су ове технике врло лако прихватили и оне су
допринеле да се развије такмичарски дух како би се добио што већи број поена при
бодовању активности ученика у дружењу са госпођицом А до Ш, азбучним возом,
реченице у тегли, чаробна тегла за игру са речима и слично. Планирам да ове технике
користим и у будуће, са циљем да преко једним занимљивијим и несвакидашњим
приступом у послу, смањим потешкоћу која се јавља код ученика, када је реч о читању
и о читању са разумевањем.

Елизабета Билбилоска – Разредни наставник у ООУ „Григор Прличев“ у
Охриду
У првој години, када се Заједница формирала у мојој школи, ја нисам била члан. Касније
сам дознала, нисам знала о чему се ради, једноставно ми то није било толико важно.
Али како је време пролазило, посматрала сам колегинице како иду на састанцима и са
толиким жаром и енергијом разговарају о послу након састанка. Чудила сам се и питала
себе: шта ли ове раде? Било ми је криво што нисам са њима и по неколико месеци сам
им се прикључила, почела сам да идем на састанке. Ти су састанци у Заједници за мене
били нешто ново и нешто што до тада нисам никада доживела на ниједном састанку или
сусрету у школи. Начин на ком ми функционишемо на сусретима, размена искустава,
сарадња без дозе љубоморе и себичности, са жељом да делимо и помажемо једно
друго, је оно што нам је недостајало.
И сада слободно могу рећи да постоји разлика у начину размишљања о раду и животу
у школи код чланова Заједнице и код оних који нису чланови. Хвала мојим колегиницама
што заједница постоји.
Заједно смо јачи.

Маре Ђорђиоска - разредни наставник у ООУ „Григор Прличев“ у Охриду
У септембру 2015 године, педагог у школи, Офелија Петреска нас је информисала да
се у школи формира Заједница за учење. Била сам радознала, обично желим да се
укључим у сваку новину у школи, па сам отишла на први састанак. Принцип рада ми је
изгледао превише компликован и оптерећен администрацијом: сви ти инструменти,
технике, портфељи... Уплашила сам се при саме помисли колико треба да пишем. Али,
током времена, како су састанци протицали, схватила сам да већи део посла се
завршава на самом састанку, док податке и артефакте које је потребно прикупити, већ
их свакако прикупљам од ученика – радови, текстови и слично. Заправо, испало је на
крају да су инструменти заиста корисни за бољу организацију портфеља и представљају
систематичнији приступ изазовима.
Мој ученици имају добре радне навике, али сам имала утисак да начин на ком они уче
и примају знање је доста пасиван и не даје могућност критичког мишљења. Мој је изазов
био да применим занимљивији приступ у настави, користећи научене технике о
писмености и математици. Предпоставка ми је била да уколико је ученицима
занимљивије, квалитетније ће научити.
Прва техника коју сам применила је била „Госпођица од А до Ш“. Применила сам је у
изучивању латиничних слова и то истовремено, рукописним и штампаним. С обзиром
на то да сама техника нуди поступност, ученицима је дала прилике да напредују према
својим темпом. Оним најнапреднијим, помогла је да обогате вокабулар новим речима.
Следећа техника коју сам применила је била „Звезда приче“. Пре свега сам сваком
ученику дала наставни лист на ком је била звезда коју треба попунити. Када сам
прегледала њихове радове, нисам била задовољна одговорима, били су превише
једноставни и некако без имагинације. Размишљала сам како то поправилти, јер
сматрам да је за ученике јако важно да могу да издвоје главне аспекте прочитаног текста
– да читају са разумевањем. Одлучила сам да ученици ураде то у групама, приликом
анализе текстова, сматрајући да се међусобно помагати. И заиста су резултати били
све бољи. Ученици су били стављени у ситуацији да једно другоме појасне, образложе
и аргументују. Забележила сам да се побољшава изражавање и критичко размишљање.

Такође ученици су могли да практикују и друге важне ствари: како да помогну другару,
да поштују туђе мишљење, да имају амбицију за бољи рад и такмичарски дух.
Током рада сам користила скоро све инструменте и технике. Затим сам почела да их
мењам и прилагођавам мојим потребама.
Ове школске године водим први разред. Почела сам користити нструмент „Госпођица
од А до Ш“ али на такав начин да за слово А, донела сам моју плишану играчку и
именовала сам је као госпођица А. Затим су уследиле активности са окачивањем слика
које почињу на слово А. За следеће слово сам определила ученика да донесе своју
омиљену играчку коју ћемо именовати као господина или госпођицу М, И, Н... Током
целог полугођа ученици ће доносити своје омиљене играчке. Сматрам да на овај начин,
сваки ће ученик имати могућност да са нечим својим се укључи у одељењу, а с тим да
му се повећа мотивација за учење. Мислим да је важно да се моји ученици осећају да
припадају у одељењу.
Посебно ми се допала могућност да ове закључке поделим на мрежном догађају који се
одвијао у нашој школи. То ми је дало додатни мотив да представим и да од колега из
других школа чујем како су се они справили са неком потешкоћом, или остварили неку
амбицију. Сматрам да овакав тип догађаја пуно доприноси одржавању елана
наставника, наравно, уколико имају адекватну подршку.
Мој план за будуће је да покушам да интегришем све активности које сам научила кроз
часове. Интегрисање садржаја и у прошлости се показало да је најбољи, најопсежнији
начин учења код деце. Сматрам да уколико правилно приспособимо и планирамо
садржаје, можемо на ниво заједнице за учење да формирамо доста занимљиво и
квалитетно образовање за ученике.

Николина Спасеска - разредни наставник у ООУ „Григор Прличев“ у Охриду
Како подстакнути коришћење више речи у писменом изражавању?
Ја сам разредни наставник у првом разреду, а као наставник, радим већ 12 година.
Тренутно радим у централној школи у Охриду. У одељењу имам укупно 20 ученика.
Приметила сам да у усменој и писменој комуникацији, ученици користе јако сиромашан
језик. Данас ученици проводе доста времена са модерним технолошким уређајима, који
не нуде квалитетне садржаје на локалним језицима. То значи да и све мање читају и не
обогаћују свој речник новим речима. Као резултат тога, доста се слабо изражавају и
препричавају.
Више пута смо разговарали о овом проблему са мојим колегиницама, са стручном
службом и са родитељима ученика. Сви се слажемо да се читање мора вежбани и код
куће, да није довољно само прочитати, већ и разумети прочитано. Али смо ипак свесни
да деца долазе из различите средине у којима постоје различите навике за читање,
доступност дечје литературе, или позитивних примера родитеља који и сами читају, или
читају својој деци још од раног детињства. Због тога ми је брзо постало јасно да ће бити
наш (мој) задатак да се створе здраве читачке навике код деце.
Размишљала сам како да нађем начин да повећам њихову радозналост за читање. Пре
свега ми је требало да знам од ког нивоа почиње свако дете, какве су њихове вештине
читања, препричавања, писање јасних, опширних и садржајних реченица. Оно што сам
закључила је да деци генерално нису довољно развијене ове вештине, из више разлога,
али скоро за све су важиле две ствари: или нема довољно доступне литературе за
њихову узраст, или нема довољно времена за читање.

Решила сам да модификујем технике вруће столице, која се користи када се ученику
треба посветити индивидуална пажња како би показао нешто што је научио или спремио
да представи у одељењу. Уместо тога, решила сам да се техника зове Читач дана.
Један ученик добија задатак да кући нађе причу коју ће читати на часу. Уколико приче
нема, онда се упућује школској библиотеци, или нашој библиотеци у учионици. Затим,
тај ученик бира следећег ученика за наредни дан. На крају седмице, бирамо најбољег
читача недеље, затим сви недељи победници се поново представљају нечим новом,
како би се на крају одабрао најбољи читач у одељењу. Активност траје више седмица,
а циљ је да ученици стекну навику да читају и да уче нове речи, а с тим и да побољшају
усмено и писмено изражавање. Током свих ових месеци, ученици су добијали и задатак
да заврше причу, да промене крај приче, а при том се увидело да код неких ученика
заиста има напредак у изражавању.
У току целог процеса, прибележавала сам и евидентирала како се мења мотивација
ученика. На почетку је било споро, јер ученици којима је требала највећа подршка,
нерадо су се опустали да читају у одељењу. Али, током времена, ученици су се навикли
да ће се ова активност стално одвијати и да ће морати да имају шта да презентујз,
препричају, прочитају сваке недеље. Највећу промену сам приметила код неколико
ученика који су били јако слаби читачи, али преко ове технике, увидели су да сви могу
бити успешни и могу се такмичити. Посебно сам наградила оне који су направили
највећи напредак од када су почели.
Овај сам изазов одабрала како би помогла себи и другим колегама. Како што време
пролази, нечитање и сиромашно изражавање ће све више бити све већи проблем, а ми
као наставници, морамо понудити привлачне алтернативе интерактивних игара на
паметним телефонима, који ће деци помоћи да усвоје ову кључну вештину. У највећој
мери, ово подразумева истрајност у пракси обавезног читања у школи и дати довољно
времена да се читање вежба. Кључно је било то што смо као Заједница за учење, успели
да међусобно искомуницирамо и да се сагласимо да оно не треба бити пракса једног
наставника у једном одељењу, већ заједнички став целог колектива разредних
наставника. У том смислу нам је Заједница за учење доста помогла с тим што смо могли
да о овоме дискутујемо (што се на осталим састанцима ретко дешава) и колеге су били
сагласни да заједнички спроведемо ову праксу у целој школи.
Пре свега учимо да читамо, а затим читамо да би учили.

Део атмосфере док је трајао Читач дана

Јасмина Спасовска - Разредни наставник, Ментор Заеднице за учење у ООУ
„Вера Јоцић“ - Скопље
У разговору са Александром и размишљањем како да продужимо заједничку сарадњу и
оно шта значи Заједница за учење, одлучили смо да имамо заједнички састанак у форми
сличној мрежном догађају, са наставницима који су чланови Заједнице за учење из обе
школе
Позив да поделимо искустца чланова Заједнице за учење нас је навео да размишљамо:
како досадашње затворене активности, односно искуства Заједнице за учење да добију
форму одржљивости и дуготрајности, за сада у обе школе, а касније, да се укључе и
друге школе у граду.
Одлучили смо да се заједнички сусрет чланова Заједнице за учење одржи у ООУ
„Христијан Карпош“, а да га ја и менторка Александра Павловска фацилитирамо. На
овом састанку су подељена искуства вођења постојећих портфеља и ревизија истих.
Добар део су били презентовани, и у тим излагањима су подељена искуства која су
ставила акценат на искоришћености датих инструмената, техника и инструмената. Чуле
су се доста позитивне праксе и успешне приче. Наша идеја је да имамо што више
заједничких сусрета, отворених часова. Идеју су поздравили и прихватили више
наставника.
Од јавно подељених искустава, дошли смо до закључка да је неопходна већа укљченост
родитеља, да они буду детаљно упознати са свим активностима, формалне и
неформалне, које се реализују у школи. Такође смо дошли до закључка да у школским
Годишњим плановима треба да укључимо и отворене дане за родитеље, у смислу да
родитељи присуствују часовима и буду упознати са свим техникама, стратегијама и
инструментима које сами могу примењивати у кућним условима.
Присутне наставнике смо детаљније упознали са обукама за Инклузивне школе које су
у току, као и о законским променама у односу формирање комисија за категоризацију
мишљења, за отварање ресурсних центара, израду инструмената за праћење и
напредак ученика, као и припрема јединственог формата за израду ИОП-а.
Нове изазове које свакодневица носи у образовању, осим потребних ресурса, захтевају
и удруживање, нове идеје, несебично дељење и моделирање искустава, прилагођена
потребама ученика.
Продужетак сарадње и задовољство заједничких сусрета са члановима Заједнице за
учење у ООУ „Вера Јоцић“ у Скољу је за мене доказ истините вредности овог пројеката
и Заједнице за учење, као форма професионалног развоја. Идемо даље.

Утицај
Инструмент: МОЈ ЛИЧНИ УТИЦАЈ
Гордана Стојаноска - разредни наставник у ООУ „Климент Охридски“ у
Прилепу
•

Какав је до сада утицај за мене имао овај пројекат?

У овом пројекту у заједници за учење, под водством ментора и координатора, поделили
смо различита искуства и корисне праксе и технике. За мене лично је ово било
охрабрење да се не повлачим када имам добу идеју и да је поделим са колегама.
Схватила сам да суштина нашег после је да проналазимо креативна решења за
свакодневне проблеме, која одговарају потребама различитим ученицима. То може
подстакнути промену и код осталих колега, што ће даље допринети да се међусебно
подржимо и да помажемо када будемо наишли на потешкоћу.
•
Шта треба да урадим као члан Заједнице за учење да би се повећао утицај на
мој посао ?
Нисам сигурна како би одговорила на ово питање....вероватно да сваки наставник треба
лично да осети потребу да буде део овакве једне групе за подршку у професионалном
послу. Ја увек са пуно жара говорим о томе колико факт што сам део заједнице за учење
ми помаже у раду са децом, па тако верујем да сам пробудила радозналост код
неколико колега који ће се даље укључити.
•

Који вам је био највећи изазов?

Највећи изазов за мене је било акцијско истраживање, да будем истрајна у спровођењу.
На почетку сам мислила о томе шта би заправо могла ја да урадим, а да то већ није
урађено од искуснијих колега, али сам схватила да свака ситуација, сваки проблем има
специфике, може имати и различите приступе, а притом да даје различите резултате.
Додатно, свака ситуација када се нешто треба решити је заправо могућност за учење,
па тако ово искуство ме је доста научило за сопстеним принципом рада у унапређења.
•

Шта вас збуњује и која питања су вам остала нејасна?

Иако на почетокот таа слобода што ја имавме, сами да избереме, сами да поставиме
темпо на реализација итн., малку делуваше застрашувачки, мисла дека тоа брзо го
надминав. Низ работата истражував она што не ми беше јасно и си одговарав. Она што
објективно пречи е тоа што имаме премногу ограничувања во однос на програмите,
временски па некогаш е многу тешко да се реализира тоа што го сакаме, а тоа да биде
онака како што сме го замислиле.
•
Које сам лидерске вештине побољшао, побољшала као члан Заједнице за
учење?
Сматрам да делим моје идеје са пуно више самопоуздања и образлажем их колегама.
•

Како ће даље продужити да функционише ваша Заједница за учење?

Продужавамо радити заједно са колегама и координатором преко сусрета. У септембру,
успоставићемо план рада и држаћемо самостално сусрете. Инструменти су нам на
располагању, оно што је битно је имати воље. Нове колеге су увек добро дошли, али

сматрам да ми, садашњи чланови, требамо се потрудити да промовишемо заједницу за
учење. Не могу да тврдим да ће ово свакоме одговарати, човек мора бити свесан да
има посвећеност, има посла, али говорећи о мени, код мене је постигнут велики ефекат.

Светлана Миоковић Томеска - разредни наставник у ООУ „Климент Охридски“
у Прилепу
•

Какав је до сада утицај за мене имао овај пројекат?

Пројекат је на мене имао позитиван утицај. С једне стране, са неким колегама смо први
пут разговарали о пракси у учионици, док су дружење, сарадња са родитељима и
ученицима били позитивни. Учешће у заједници за учење ме је подстакло да
формулишем пуно идеје за рад и професионални развој. На пример, произашле су пуно
идеје за укључивање ученика са сметњама у развоју у наставни процес са својим
вршњацима.
•
Шта треба да урадим као члан Заједнице за учење да би се повећао утицај на
мој посао ?
Сматрам да као чланови Заједнице за учење, трба да продужимо да радимо, да се
састајемо и да разговарамо, и поред тога што пројекат завршава. Ове форме сарадње
и начин презентације садржаја треба пренети колегама, како би се и они
заинтересовали. Мислим да ће им посебно бити од користи оним наставницима који
сада за први пут раде за ученицима са посебним потребама.
•

Који вам је био највећи изазов?

Највећи изазов су ми биле практичне вежбе језика и математике. Допално ми се то што
су и наставници доста практични и одмах могу да испробају вежбе са ученицима. Изазов
ми је такође била и израдња сликовнице, њих користим за рад с ученицима са посебним
потребама – Тиха сликовница. Мило ми је велико задовољство видети како израда
сликовнице је заправо побољшала интеракцију међу ученика.
•

Шта вас збуњује и која питања су вам остала нејасна?

Презентиран садржај је био сасвим јасан, једноставан и повезан са свакодневним
активностима. На жалост, некада су неопходни овакви пројекти како би се подсетили
због чега заправо постоје стручне службе у школама, како користе наставном процесу.
Често пута знамо да радимо сами са децом, као што су неки наставници навикли, јер не
умеју се справити. Изазов је био да се дискутује о овим стварима, да се поделе задаци
и да се договоримо око динамике. Али, када је то било дефинисано, изазова није било.

•
Које сам лидерске вештине побољшао, побољшала као члан Заједнице за
учење?
Пре свега, Заједница ме је охрабрила у јачању лидерских способности наставника и
мене, као део службе. Јачање сарадње, спровођење ефективности и ефикасности у
послу. Побољшали смо међусобну комуникацију са колегама и поделили смо
разумевање одређених феномена и слично. Оно што ме посебно радује је што се
побољшала комуникација са родитељима и ученицима. Активно учешће родитеља у
наставном процесу и у креирању креативне средине за учење је од велике важности за
квалитет наставног процеса.
•

Како ће даље продужити да функционише ваша Заједница за учење?

Надам се да ће форма рада која је била спроведена у Заједници, продужити да
функционише у стручним активима одређеним групама наставника. Не причам о свима,
јер за ово је неопходна посвећеност и посао, јер нису сви наставници спремни... Ипак,
за оне који виде вредност у дељењу професионалног развоја, ова форма сарадње
постаје део професионалног комуницирања.

