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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ОДСЕК ЗА ПЕДАГОГИЈУ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПЕДАГОГА У КОНТЕКСТУ 
„ДРУШТВА КОЈЕ УЧИ”3

САЖЕТАК. У раду се полази од анализе повезаности развоја постинформатичког
друштва са савременом педагошком теоријом и праксом. Савремени
човек је суочен са великим изазовима и проблемима данашњег пост-
информатичког друштва. С друге стране, могућности избора и разли-
чите перспективе које појединац има у креирању свог животног пута су
изузетно разноврсне и богате. Овакви друштвени трендови указују на
неопходност холистичке и системске подршке генерацијама које дола-
зе. Васпитно-образовне институције као најорганизованије форме пе-
дагошког деловања морају да чине основу у пружању те подршке. Пе-
дагог, као стручни сарадник, има веома важну, ако не и кључну улогу у
усклађивању рада васпитно-образовних институција са савременим
кретањима друштва. Стога је у раду посебан акценат стављен на сагле-
давање делатности педагога, тачније кључних компетенција које педа-
гог треба да негује и развија у савременим мењајућим околностима.
У том смислу, полазећи од Оквира за учење и поучавање у XXI веку
(Partnership for 21st Century Skills), циљ овог рада усмерен је на анализу
кључних компетенција које су од значаја за делатност педагога, а које
се односе на вештине учења и мишљења, информатичку и медијску
писменост и компетенције за живот и професионални развој. Закљу-
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Ра: је Eримљен 29. аEрила 2015, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника
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чује се да развијање поменутих кључних компетенција педагога, али и
свих других образовних кадрова, треба да омогући да се актуелни, али
и будући, васпитно-образовни изазови успешно савладавају, те да се
обезбеди квалитет и одрживост образовања. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: комEеMенције, Eе:а;о;, :рушMво које учи, :рушMвени Mрен:ови.

УВОД

Ин:усMријска револуција XX века унела је извесне Eромене у све
сфере љу:ско; :рушMва. О: Mо; Eерио:а Eа на:аље Eромене у
љу:ској исMорији се :ешавају незаEамћеном Kрзином. Како смо
са:а већ на Eоловини :ру;е :еценије XXI века, неоEхо:но је су-
мираMи :осMи;нућа XX века, EосеKно у нашој Eе:а;ошкој науци,
али је исMо Mако EоMреKно усмериMи Eо;ле: у Kу:ућносM. ПоMреK-
но је EриEремиMи акMуелне и Kу:уће Eе:а;о;е, насMавнике и ро-
:иMеље за измењене уло;е у васEиMању и оKразовању ;енерација
које се рађају у савременом ;лоKализованом, EосM-информаMич-
ком :рушMву. ПриMом је важно исMаћи :а је:на о: основних фун-
кција савремене школе и оKразовних ка:рова јесMе EриEремање
Eоје:инаца за �руш�во које учи или учеће :рушMво, с оKзиром на
Mо :а је концеEM �оживо�но< учења :анас акMуелнији не;о ика:.
Према овом концеEMу о: Eоје:инца се очекује :а :оживоMно учи
и усавршава се како Kи мо;ао :а ра:и и функционише у савреме-
ним околносMима. У Mом смислу, у ра:у су Eре:очене Eромене и
креMања савремено;, EосMинформаMичко; :рушMва, као и кључ-
ни Mрен:ови: :оKа инсMанM комуникације, ексEанзија нових :и-
;иMалних ме:ија, наEре:ак у неуронаукама, „Mријумф ин:иви-
:уално;”, неизвесносM Kу:ућих Eраваца развоја :рушMва, науке и
Mехноло;ија, иM:. Такође, у ра:у је исMакнуMа EоMреKа мо:ернизо-
вања и иновирања ра:а васEиMно-оKразовних инсMиMуција у
скла:у са свим EоменуMим Mрен:овима развоја, како Kи се Eо:и-
;ао квалиMеM васEиMно-оKразовно; ра:а у њима. Имајући у ви:у
EоменуMе Mрен:ове, а ослањајући се на мо:ел, о:носно, оквир за
учење и Eоучавање у XXI веку (Partnership for 21st Century Skills4

(P21)), EосеKан акценаM у ра:у је сMављен на анализу кључних
комEеMенција које су неоEхо:не за ефикасну и квалиMеMну :елаM-

4 Америчка ор;анизација Тhe Partnership for 21st Century Skills (P21) је ор;ани-
зација формирана 2002. ;о:ине која има за циљ :а служи као сEона између
оKразовања, Eословно; свеMа, шире :рушMвене заје:нице и вла:е.
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носM Eе:а;о;а. Дакле, :елаMносM Eе:а;о;а са;ле:авана је из асEек-
Mа изазова савремено; :рушMва и из асEекMа комEеMенција за XXI
век које Eе:а;ози, али и сви :ру;и оKразовни ка:рови, MреKа кон-
сMанMно :а развијају како Kи оси;урали квалиMеM и о:рживосM
оKразовања, али и EриEремили Eоје:инце на акMуелне и Kу:уће
околносMи живљења, ра:а и учења.

ПРОМЕНЕ КОЈЕ ОБЛИКУЈУ БУДУЋНОСТ И ЊИХОВ 
ОДРАЗ НА ПЕДАГОШКУ ДЕЛАТНОСТ

ОEрав:ано је рећи :а је XX век Kио век великих научних, Mехно-
лошких, кулMуролошких, економских Eромена, Eромена у сисMе-
му вре:носMи, оKразовању, као и мно;им :ру;им оKласMима
:рушMвено; :еловања. Све Mе Eромене су имале ;лоKалне :омеMе,
Eревасхо:но узроковане економским Eовезивањем :ржава
(Eојава мулMинационалних комEанија, Eословање на ;лоKалном
нивоу, сMварање инMернационалних а;енција као шMо су ММФ,
СвеMска Kанка, иM:.), а EоMом и Eовезивањем на кулMуролошком
нивоу, шMо је EосеKно :ошло :о изражаја Eојавом нових :и;иMал-
них ме:ија и развојем информационих Mехноло;ија. Разма-
Mрајући EовезаносM Eе:а;ошке Mеорије и Eраксе са Eроменама
које су оKележиле Eерио:  XX и XXI века, сMручњаци у оKласMи
оKразовања (Кнежевић-Флорић, 2008) исMичу :а је условљеносM и
:еMерминисаносM Eе:а;о;ије чиниоцима окружења или :ру-
шMвеним :искурсом исMоријски EоMврђена. Свакако, о:ређене
Eромене условљавају сMварање о:ређених Mрен:ова у свим оKла-
сMима љу:ске :елаMносMи. АуMори Dryden & Vos (2001) у свом
свеMском KесMселеру „The Learning Revolution“ („Револуција у
учењу”) исMичу 16 кључних Mрен:ова који оKликују нашу суMра-
шњицу, а о: којих ће ов:е KиMи из:војени они најважнији за Eе-
:а;ошку :елаMносM. Наиме, EоменуMи ауMори XXI век називају �о-
�ом инс�ан� комуникације, учењем 1реко ин�ерне�а и �о�ом
�околице, исMичући :а ће „наши :омови EосMаMи виMални ценMри
учења, ра:а и заKаве. УMицај само Mе реченице ће Mрансформиса-
Mи наше школе, Eослове, Mржне ценMре, канцеларије, ;ра:ове – у
мно;о случајева наше чиMаве концеEMе ра:а” (исMо, сMр. 39). Мо-
;ућносM MренуMно; :оKијања EоMреKне информације из фоMеље
EоMEуно мења начин на који Eоје:инац учи, сазнаје и изражава
сеKе. Ре:ефинисање начина на које Eоје:инац учи није условље-
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на само наEреMком информационо-комуникационих Mехноло-
;ија, већ и наEреMком у неуронауци које EоMEуно мењају начин
на који разумемо љу:ски мозак и ње;ово функционисање, Eа у
склоEу Mо;а и Eроцесе учења. Велике Eромене се :ешавају и у ор-
<анизационим с�рук�урама ра�а, Eозицијама и квалификацијама
ра:ника, засMуEљеносMи жена на во:ећим Eозицијама. Такође,
:олази и :о Eојаве кул�уролошко< национализма као реакције на
Eосле:ице ;лоKализације економије, ује:начавање и :оминаци-
ју заEа:них кулMура. ИнMересанMна Eромена ово; :оKа, коју ауMо-
ри називају �ријумф ин�иви�уално<, о:носи се на чињеницу :а
Eоје:инац све чешће може самосMално :а креира свој развојни
EуM и уMиче на соEсMвену Kу:ућносM. Оваква Mен:енција се веома
разликује о: Eерио:а који захваMа EреMхо:них 200 ;о:ина ка:а су
:оминанMну Eозицију у уEрављању скоро свим асEекMима :ру-
шMва имале националне вла:е и ин:усMријски ;и;анMи. С оKзи-
ром на чињеницу :а оKразовање и учење не може KиMи о:војено
о: :рушMва у ком се о:вија, а EриMом Eре:сMавља и најсисMема-
Mичнију EриEрему Eоје:инаца за Mо :рушMво, јасно је :а ови
кључни Mрен:ови мењају и саму Eриро:у учења и оKразовања,
је:нако као шMо мењају :рушMвени Eоре:ак, свеMску економију и
осMале асEекMе љу:ско; :рушMва.

ОKразовање и оKразовне инсMиMуције морају :а EраMе све Eо-
менуMе свеMске Mрен:ове развоја и :а Kу:у у Mоку са Eроменама
које :оноси EосMинформаMичко :оKа, како зKо; Eрила;ођавања
захMевима који се сMављају Eре: оKразовање Mако и зKо; мо;ућ-
носMи иновирања и Eовећања квалиMеMа васEиMно-оKразовно;
ра:а коришћењем информационо-комуникационих Mехноло;и-
ја и осMалих ресурса које развој науке и Mехноло;ије Eружа. Са-
времено MржишMе ра:а захMева оKразовање Eоје:инаца који су,
између осMало;, сEосоKни :а Eримене научено, који су а:аEMа-
Kилни и :оKро се сналазе у новим, неEознаMим сиMуацијама, који
имају :оKре комуникационе вешMине, :оKро функционишу у Mи-
мовима и лако се сналазе у мулMикулMуралном окружењу, Eоје-
:инце који знају како :а :ођу :о неоEхо:них информација и који
су сEремни :оживоMно :а ра:е на соEсMвеном усавршавању.
С је:не сMране, савремено :оKа каракMерише информаMичка ре-
волуција, развој науке, Eо:сMицање и уважавање различиMосMи,
KорKа за љу:ска Eрава, ;лоKално кулMуролошко Eовезивање, иM:.
Са :ру;е сMране, савремено :оKа :оноси свеMску економску кри-
зу, кулMуролошку :оминацију заEа:не кулMуре, у;рожавање оE-
сMанка мањих кулMура, EоMрошачку и:еоло;ију, иM:. Све наве:е-
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не, али и мно;е :ру;е, каракMерисMике и Eосле:ице савремено;
:рушMва, :ирекMно и ин:ирекMно уMичу на оKразовање и школ-
сMво у свакој :ржави. ИсMо Mако, све EоменуMе Eромене уMичу на
Eе:а;о;е, који „је:нако сMоје Eре: Eроменом разумевања сеKе,
сво; Eе:а;ошко; :еловања и о:;оворносMи Eре: Kу:ућношћу
оних који о:расMају”(Ан:евски и КнежевићФлорић, 2002, сMр. 30).
Према Tynjälä & Gijbels (2012) у :анашњем свеMу који се уKрзано
развија и мења, суочени смо са ексEоненцијалним Eовећавањем
информација, са расMућомEоMреKом за иновацијама, новим веш-
Mинама и знањима. Овај конMексM савремено; свеMа о:ише неси-
;урношћу у Mо шMа носи Kу:ућносM. Тешко је замислиMи какве су
све иновације у оKласMи информаMике и Mехноло;ије мо;уће у на-
ре:них 20 ;о:ина, а EосеKно какве ће Eромене Mе иновације :оне-
Mи у свим :оменима љу:ско; :рушMва, укључујући васEиMно-
оKразовну :елаMносM о:ређено; :рушMва. Све ове Eромене и уKр-
зани наEре:ак љу:ско; :рушMва оMежава Eре:виђање какви
оKразовни и сMручни Eрофили ће KиMи неоEхо:ни, чак и ка:а ;о-
воримо о расEону о: 5 :о 10 ;о:ина. У скла:у са свим исMакну-
Mим, може се закључиMи :а концеEM �оживо�но< учења ника: није
Kио акMуелнији, EосеKно уколико се узму у оKзир мо;ућносMи за
самосMално учење и усавршавање које нове :и;иMалне Mехноло-
;ије и инMернеM оMварају.

Ка:а ;оворимо о учећем :рушMву и :оживоMном учењу као
оKразовном Mрен:у који се из:ваја Eосле:њих :еценија, не-
оEхо:но је EосMавиMи EиMање: које са:ржаје је EоMреKно усвајаMи
и какво MреKа :а Kу:е учење у Mаквом :рушMву? Појам учеће :ру-
шMво, које је условљено :оживоMним учењем и усавршавањем
EриEа:ника о:ређено; :рушMва :ефинисао је Делорс (1998) кроз
чеMири, већ :оKро EознаMа, MиEа учења: учење за знање, учење за �е-
ловање, учење за живо�, учење за заје�нички живо�. ОKразовање мо-
ра :а оKухваMа сваки о: чеMири MиEа учења, Mако :а оријенMација
искључиво на учење за знање мора :а Kу:е Eревазиђена. ОEрав-
:ано се EосMавља EиMање: На који начин је EоMреKно „реформиса-
Mи” Eе:а;ошко :еловање насMавника и сMручних сара:ника, Eри-
ла;о:иMи Eоучавање и учење захMевима савремено; :рушMва, као
и ор;анизоваMи ра: школе и усмериMи њену оријенMацију ка мо-
:ерним креMањима и Mрен:овима? Такође, о: EосеKно; је значаја
о:ре:иMи које су Mо кључне комEеMенције Eе:а;о;а XXI века, узи-
мајући у оKзир све :о са:а исMакнуMо.
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КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПЕДАГОГА XXI ВЕКА

Пре о:ређивања неоEхо:них комEеMенција Eе:а;о;а у савреме-
ном :рушMву, EоMреKно је Eрво о:ре:иMи значење Eојма комEе-
Mенција. Наиме, комEеMенMносM Eре:сMавља Mермин чија уEоMре-
Kа је релаMивно скоро :оживела ексEанзију у научним, али и
ширим :рушMвеним кру;овима. Реч комEеMенMан значи „на:ле-
жан, меро:аван, формално или сMварно осEосоKљен (квалифико-
ван) за неки Eосао, сEосоKан” (Вујаклија, 1980, сMр. 442). При Mоме,
кључне комEеMенције Eре:сMављају Eојам чије се значење не раз-
ликује мно;о о: значења речи комEеMенMносM с Mим шMо је Mај Eо-
јам :онекле сложенији. Наиме, кључне комEеMенције MреKа :а
омо;уће :а се акMуелне и Kу:уће живоMне сиMуације усEешно
савла:авају. Мо;уће је EосMавиMи EиMање која знања, умења и на-
вике Eоје:инци MреKа :а усвајају и развијају како Kи се усEешно
сналазили у Kу:ућим сиMуацијама. Тачније која су Mо знања која
су вре:на усвајања јер ће KиMи корисна у неизвесној Kу:ућносMи.
Према Ан:евски и Кнежевић-Флорић (2002) Mо су оне квалифика-
ције које омо;ућавају Mрансфер знања и умења на нове неEознаMе
сиMуације. Дру;им речима, Mо су она знања и умења која ће омо-
;ућиMи флексиKилносM и Eрила;о:љивосM Eоје:инца, јер је за оE-
сMанак у савременом :рушMву изузеMно важна сEосоKносM а:аE-
Mације новонасMалим околносMима. 

ЈЕДАН ОКВИР ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА XXI ВЕКА

КомEеMенције Eе:а;о;а у савременом EосMин:усMријском :ру-
шMву Kиће са;ле:ане EуMем шеме или оквира за учење и Eоуча-
вање у XXI веку. Шема укључује сеM неоEхо:них комEеMенција
или исхо:а учења, као и сисMеме Eо:ршке Mом учењу. Dede  (2010)
исMиче :а је ова шема :еMаљнија и шире Eримењива у Eоређењу
са неким :ру;им сMрукMурама комEеMенција (као шMо су на Eри-
мер, ОЕЦД комEеMенције).

На ИлусMрацији 1 налазе се комEеMенције које су класификова-
не у Mри велике ;руEе.

Прва ;руEа комEеMенција о:носи се на вешMине учења и ми-
шљења неоEхо:не за функционисање ин:иви:уе у савременом
EосMин:усMријском :рушMву. Иако ученици морају :а „усвоје на-
сMавне са:ржаје, Mакође морају :а знају како :а насMаве :а уче – и
ефекMивно и иноваMивно корисMе оно шMо су научили – Mоком це-
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ло; сво; живоMа” (Dede 2010, сMр. 5). Ове комEеMенције су ауMори
P21 оквира назвали 4К јер оKухваMају:

1) КреаMивносM и иноваMивносM – Eо:разумева уEоMреKу Mехни-
ка, као шMо је на Eример brainstorming (KрејнсMормин; – Kом-
Kар:овање и:ејама), како Kи се сMварале нове и:еје и инова-
ције које Kи се имEлеменMирале. 

2) КриMичко мишљене и сEосоKносM решавања EроKлема – Eо:-
разумева сEосоKносM ан;ажовања различиMих MиEова мишље-
ња у зависносMи о: конMексMа, захMева сисMемско са;ле:авање
са:ржаја који се уче и EроKлема који се решавају. Такође, цени
се сEосоKносM извођења закључака и :оношења о:лука након
ефекMивно; Eромишљања EроKлема, :ок је EосеKан акценаM
на сEосоKносMи решавања EроKлема.

3) Комуникационе комEеMенције – развијена сEосоKносM кому-
никације са Eоје:инцима различиMих кулMурних Eоза:ина
је:на је о: комуникационих вешMина која се изузеMно уважава
(мулMикулMурална комуникација). Овај сеM вешMина се :о:аM-

СЛИКА 1.  ИСХОДИ УЧЕЊА И СИСТЕМИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊА У XXI ВЕКУ 
(PARTNERSHIP FOR 21ST CENTURY SKILLS (P21), ПРЕМА: DEDE, 2010)
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но Eроширио Eојавом инMернеMа и EриMом комуникација :о-
Kија EоMEуно нову :имензију.

4) КолаKораMивне комEеMенције – Eо:разумева, Eре све;а, Mоле-
ранцију и EошMовање различиMосMи. Поје:инац са овим сеMом
комEеMенција има развијене комуникационе вешMине, Eош-
Mује свако; сара:ника, флексиKилан је и сEреман :а Eрави
комEромисе како Kи се EосMи;ао заје:нички циљ. Правци Eро-
мене у оKразовању морају, EрвенсMвено, :а уважавају сEеци-
фичносMи наве:ених кључних комEенMенција у ком је, као
шMо је раније EоменуMо, на снази Mријумф ин:иви:уално; и
фокус је комEлеMно на Eоје:инцу који MреKа :а се квалифи-
кује. Важно је исMаћи на овом месMуRichter-ов концеEM комEе-
Mенција који се ослоKађа Mра:иционално; Eо;ле:а и који се за-
снива на :рушMвеној функцији и квалификацији ин:иви:уе.
Овај ауMор исMиче :а је Eоје:инац :анас више у Eрилици :а на-
учено Eрила;ођава својим личним EоMреKама, :а Kира између
више алMернаMива, :а консMанMно Eроширује свој реEерMоар
Eонашања, Mе, схо:но Mоме, није мо;уђе „крајње се квалифи-
коваMи”(Andevski, 2002).

Дру;а ;руEа комEеMенција (исхо:а учења) о:носи се на инфор-
ма�ичку и ме�ијску 1исменос�. ИсMицање конкреMно ово; MиEа
EисменосMи Eриро:на је Eосле:ица информаMичке револуције.
У савременом :рушMву љу:и живе у Mехнолошки и ме:ијски за-
сићеном окружењу. Веома је Mешко замислиMи је:ан :ан Kез ко-
ришћења нових :и;иMалних Mехноло;ија. УEоMреKа нових Mехно-
ло;ија може :а Eре:сMавља моћну Eо:ршку Eроцесу учења и
Eоучавања, како у формалном оKразовном окружењу Mако и у не-
формалном. МеђуMим KенефиMи уEоMреKе нових Mехноло;ија за-
висе, Eре све;а, о: Mо;а како и за шMа се уEоMреKљавају, али и о:
Mо;а колико Eоје:инци имају развијене функционалне веш�ине и
с1осо�нос�и кри�ичко< мишљења Eовезане са ме:ијима и Mехноло-
;ијама. Функционалне вешMине, Eовезане са уEоMреKом ме:ија и
Mехноло;ија, о:носе се на сEосоKносM Eроналажења Eравих
информација, разумевање и коришћење Eрикла:них ме:ијских
алаMа за креирање са:ржаја, учење, Eоучавање, Mе коришћење но-
вих Mехноло;ија као алаMа за исMраживање, ор;анизовање и :е-
љење информација. Осим функционалних знања неоEхо:но је
усEосMављање криMичко; о:носа Eрема Eронађеним информа-
цијама, као и разумевање консMрукMивисMичке Eозиције која на-
лаже :а свако Mумачи исMу информацију Eо: уMицајем соEсMве-
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но; искусMва и MренуMно; сEецифично; конMексMа. Такође,
информаMичка и ме:ијска EисменосM Eо:разумева разумевање
свих еMичких и ле;алних EиMања везаних за коришћење ме:ија и
Mехноло;ија, а EосеKно учесMвовања у инMернеM заје:ницама.
Еви:енMно је :а школе у РеEуKлици СрKији, као најор;анизовани-
ји се;менM васEиMно-оKразовно; ра:а, морају инMензивно EочеMи
:а се Kаве информаMичким и ме:ијским оEисмењавањем својих
ка:рова, како Kи они :аље Kили осEосоKљени :а оKразују инфор-
маMички Eисмене ;рађане. СMо;а се у Eе:а;ошкој лиMераMури ис-
Mиче :а „висока очекивања и захMеви везани за оKразовање, на
свим нивоима, у конMексMу информаMичке Mехноло;ије, морају
KиMи Eраћени а:екваMним ула;ањем у развој нових сEосоKносMи
Eе:а;о;а и насMавника” (Кнежевић Флорић, 2006, сMр. 96). 

Ком1е�енције за живо� и 1рофесионални развој :анас оKухваMају
више о: сEосоKносMи мишљења и о:ређених знања. Поје:инац
мора KиMи сEосоKан :а наEре:ује и функционише у комEлекс-
ним ра:ним окружењима у ;лоKализованом и веома комEеMи-
Mивном EосMинформаMичком :оKу, Mе мора консMанMно :а разви-
ја а:екваMне вешMине EоMреKне за живоM и Eрофесионалну
каријеру. Две најважније осоKине и комEеMенције Eрофесионал-
но; развоја које савремени човек мора :а развија јесу флекси�ил-
нос� и а�а1�а�илнос�, јер раEи:не Eромене :рушMва и развој на-
уке и Mехноло;ије захMевају о: Eоје:инца Eрила;ођавање
различиMим уло;ама. Наиме, као ника: :о са:а у исMорији, Eоје-
:инац у свеMу ра:а више EуMа мења ра:но месMо, Eозицију, као и
оEис Eосла и о:;оворносMи, шMо чесMо Eо:разумева Eреквалифи-
кацију, Mе је јасно зашMо се сEосоKносMи а:аEMације и флексиKил-
носM високо цене у :анашњем :рушMву. Осим ових, високо цење-
не комEеMенције и вешMине се о:носе и на чин 1реузимања
иниција�иве као и с1осо�нос� самоу1рављено< учења и самос�ално<
1рофесионално< развоја. О: Eоје:инца се захMева :а увек и:е корак
:аље у свом учењу и развоју, као и :а EрихваMи и EраMи концеEM
:оживоMно; учења. Пе:а;ози морају :а EраMе захMеве EосMављене
Kу:ућим Eрофесионалцима који се оKразују, али Eре Mо;а морају
:а са;ле:ају и Eрила;о:е соEсMвену Eраксу и Eрофесионални
развој новонасMалим околносMима. У лиMераMури (Schön, 1987;
Scott & Weeks, 1998; Waks, 1999) се исMиче EоMреKа Eе:а;о;а :а се
осMварује кроз уло<у рефлексивно< 1рак�ичара. Ово Eо:разумева
консMанMно размаMрање соEсMвене Eраксе и EреисEиMивање у
циљу EоKољшавања сво; ра:а, као и EиMања о:рживосMи ње;ове
Eраксе у неизвесној Kу:ућносMи. СMалним EреисEиMивањем, и за-
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узимањем различиMих у;лова ;ле:ања у Mом Eроцесу, Eе:а;о;
:оKија целовиMу слику о сеKи и својој Eракси. Поје:ини ауMори
(Scott & Weeks, 1998) исMичу :а су исMраживања :оказала :а само-
рефлексија Eомаже унаEређивању Eраксе, :ок Schön (1987) исMи-
че :а осEосоKљавање Kу:ућих Eе:а;о;а мора укључиваMи Mемељ-
ну EриEрему за исMраживања, која су неоEхо:на за рефлексивно;
EракMичара.

МеђуMим, Eрофесионалац :анас, а ово се EосеKно о:носи на Eе-
:а;о;а, мора развијаMи и квалиMеMне социјалне о�носе и ком1е�ен-
ције крос-кул�уралне комуникације, а из:ваја се и висок захMев за
Eро:укMивношћу и развијањем ли:ерских сEосоKносMи (Partner-
ship for 21st Century Skills (P21)).

Кључне оKласMи учења и Eоучавања морају :а Eокривају све
;руEе комEеMенција, шMо са:ржаји и ор;анизација оKразовања
морају :а рефлекMују. У склоEу кључних оKласMи исMичу се Mеме
које Eре:сMављају инMер:исциEлинарне оKласMи XXI века, а Mо
су:

1) Гло�ална свес� која се о:носи на разумевање и усEосMављање
о:носа Eрема ;лоKалним EиMањима.

2) Основнa финансијскa, економскa и 1ословнa 1исменос� која Eо:-
разумева о:;оворно конзумерсMво и уEрављање личним :о-
хоMком, али и свесM о соEсMвеном :оEриносу :рушMвеној еко-
номији.

3) Грађанска и 1оли�ичка 1исменос� која Eо:разумева узимање
акMивно; учешћа у :рушMвеном живоMу којој EреMхо:и ин-
формисање и разумевање :ржавних и ;лоKалних :рушMвених
Eроцеса.

4) З�равс�вена 1исменос� која Eо:разумева ;рађење је:но; о:;о-
ворно; о:носа Eрема соEсMвеном з:рављу, али и з:рављу љу-
:и у свом окружењу.

5) Еколошка 1исменос�, чије исMицање Eре:сMавља Eриро:ну Eос-
ле:ицу еколошке кризе која је MренуMно акMуелна на ;лоKалом
нивоу (Partnership for 21st Century Skills (P21)).

Да Kи се ефекMивно, холисMички и сисMемаMски реформисало
оKразовање Eо у;ле:у на захMеве у ви:у Eожељних комEеMенција,
неоEхо:но је осMвариMи снажан сисMем Eо:ршке за њихово раз-
вијање. Према P21 (исMо), овај сисMем Eо:ршке се сасMоји о: неко-
лико уско Eовезаних елеменаMа. С�ан�ар�и 21. века оKухваMају за-
хMев за :уKљим разумевањем, насEрам, EлиMко; чињенично;
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знања; фокусирају се на комEеMенције, са:ржаје и акMуелне Mеме;
исMичу инMер:исциEлинарносM. Дру;и важан сисMем о:носи се
на 1роцену ком1е�енција, шMо Eре:сMавља врло комEлексан Eро-
цес. Ан:евски и Кнежевић-Флорић (2002) оEрав:ано EосMављају
EиMање за ко;а су корисне кључне комEеMенције, EосеKно уколи-
ко се у Eроцењивању њихове развијеносMи није узела у оKзир
осоKа која развија Mе комEеMенције. Самим Mим, у савременом
:рушMву EрихваMања и не;овања различиMосMи није о:ржив уMи-
лиMарисMички EрисMуE у Eроцењивању комEеMенMносMи. Међу-
Mим, Eроцена EосMи;нућа Eоје:инца неоEхо:на је и EрихваMљива
уколико се у Eроцесу Eроцењивања развијеносMи EоменуMих ве-
шMина и комEеMенција, усвојеносMи основних Eојмова и разуме-
вања основних Mема XXI века, уважавају ин:иви:уалне каракMе-
рисMике Mо; Eоје:инца. ПриMом је важно имаMи у ви:у
неоEхо:носM измена у курикулуму и 1оучавању које се сEрово:е и
о:вијају у васEиMно-оKразовним инсMиMуцијама, како Kи оKразо-
вање осMварило о:рживосM, а ње;ови исхо:и Kили у скла:у са за-
хMевима мо:ерно; :оKа. Професионални развој Eе:а;о;а, насMавни-
ка и :ру;их Eрофесионалаца у оKласMи оKразовања, мора :а
EосMане имEераMив и EриориMеM свих оKразовних реформи и вас-
EиMно-оKразовних инсMиMуција. Пе:а;о; EрвенсMвено мора KиMи
осEосоKљен и моMивисан :а се консMанMно Eрофесионално раз-
вија, шMо Eо:разумева Eраћење свих оKразовних Mрен:ова, ино-
ваMивних меMо:а учења и Eоучавања, научних оMкрића у оKласMи
оKразовања, иноваMивних EрисMуEа Eланирању, ор;анизацији и
евалуацији насMаве. Веома је KиMна информисаносM о Eриликама
за лично Eрофесионално усавршавање и Eрофесионално усавр-
шавање насMавника, Eознавање оKразовних Mехноло;ија и разли-
чиMих начина на који се оне мо;у искорисMиMи у васEиMно-оKра-
зовном ра:у. Такође, Eрофесионални развој Eо:разумева и
навике и сEосоKносM учесMвовања Eе:а;о;а и оKразовних Eрофе-
сионалаца у различиMим Eе:а;ошким ор;анизацијама, у:ру-
жењима и акMивима, како Kи се омо;ућила :исMриKуција знања и
Eримера :оKре Eраксе. Ов:е је изложен само мали се;менM асEе-
каMа Eрофесионално; развоја оKразовних ка:рова, Eре све;а Eе-
:а;о;а. МеђуMим, мо;ућносMи и оKласMи у којима је мо;ућ Eрофе-
сионални развој консMанMно се увећавају, Mе је EосеKан акценаM
на конс�ан�нос�и и рефлексивнос�и, ка:а ;оворимо о Eрофесио-
налном и:енMиMеMу и развоју Eе:а;о;а.

НаEокон, Eосле:њи сMуK сисMема Eо:ршке развоју комEеMен-
ција о:носи се на сMварање Eрикла:но; окружења за учење и 1оуча-
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вање, шMо Eо:разумева сMварање физички, Eсихолошки и емо-
Mивно Eо:сMицајно; окружења за Eо:ршку учењу и Eоучавању.
Неки о: услова које је EоMреKно исEуниMи Eо:разумевају: сMвара-
ње Eрофесионалних заје:ница учења које ће омо;ућаваMи кола-
Kорацију и :ељење Eримера :оKре Eраксе, омо;ућавање учени-
цима, на свим нивоима оKразовања, :а уче у скла:у са реалним
конMексMом савремено; EосMинформаMичко; :рушMва (кроз ори-
јенMацију на учење EуMем решавања EроKлема и акценMом на
EрименљивосM научено;). Поре: Mо;а, захMева се EрисMуE квали-
MеMним Mехноло;ијама и :ру;им ресурсима за учење и Eоучава-
ње (мо:ернизација учионица, KиKлиоMека, сMварање мо:ерних
неформалних ценMара за учење и ширење знања (разни hubb
ценMри). Такође, неоEхо:но је искорисMиMи све „Eрикла:не Eово-
:е” Mј. сиMуације учења који у сушMини Eре:сMављају све нормал-
не живоMне сиMуације, као шMо су свако:невни раз;овор, о:лазак
у Eриро:у или у EозоришMе. Овакав концеEM сMварања Eрикла:-
но; окружења за учење и Eоучавање указује на EоMреKу креирања
EарMнерско; о:носа школе са Eоро:ицом и локалном заје:ницом
(Зуковић, 2013), о:носно EоMреKу оMварања и Eовезивања школе
са окружењем и :рушMвеном заје:ницом (Ан:евски и Кнежевић-
Флорић, 2002).

Са;ле:авајући све :о са:а исMицане Eромене, захMеве, изазове,
EроKлеме, иновације и мо;ућносMи васEиMно-оKразовно; ра:а у
савременим околносMима, мо;уће је закључиMи :а Eрофесија Eе-
:а;о;а, а и осMалих ка:рова васEиMно-оKразовних инсMиMуција,
EосMаје све комEлекснија а захMеви све већи. Самим Mим, о: Eе:а-
;о;а се захMева консMанMно развијање комEеMенција XXI века. Пе-
:а;о;а мора :а о:ликује висока рефлексивносM у о:носу на соE-
сMвену Eраксу, као и Eовећана о:;оворносM за квалиMеM учења и
Eоучавања. Ова Eовећана о:;оворносM за соKом Eовлачи EоMреKу
заузимања ли:ерске Eозиције у реформисању и унаEређивању
ра:а својих васEиMно-оKразовних инсMиMуција, како Kи оне :о-
сMизале о:рживосM и о:;овориле захMевима савремено; :рушMва
које се Kрзо развија.

ЗАКЉУЧАК Савремени човек је суочен са великим изазовима и EроKлемима
:анашње; EосMинформаMичко; :рушMва која се о;ле:ају у свеоE-
шMој социјалној, еколошкој, :уховној и моралној кризи човечан-
сMва. С :ру;е сMране, оMварају се велике мо;ућносMи за свако;
Eоје:инца и :ефиниMивно је на снази „Mријумф ин:иви:уално;”.
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Мо;ућносMи изKора и различиMе EерсEекMиве које Eоје:инац има
у креирању сво; живоMно; EуMа су изузеMно разноврсне и Kо;аMе.
После:ица ових крајносMи, али и велико; Kроја мо;ућносMи из-
Kора, може :а :ове:е :о луMања, ;уKиMка циља и усмерења. Сви
размаMрани изазови и околносMи наше; :рушMва указују на неоE-
хо:носM EосMојања холисMичке и сисMемске Eо:ршке ;енерација-
ма које :олазе. За:аMак је васEиMно-оKразовних инсMиMуција, као
најор;анизованијих оKлика васEиMно-оKразовно; :еловања, :а
оKезKе:е EоменуMу Eо:ршку. МеђуMим, ово није лак за:аMак, уко-
лико узмемо у оKзир :а и EреMхо:не ;енерације имају велики
за:аMак :а сами исEраMе раEи:ан развој и Eромене савремено;
EосMинформаMичко; :рушMва. У сваком случају, :а Kи исEунила
ову веома изазовну, комEлексну и захMевну уло;у EриEремања
нових ;енерација за неизвесну Kу:ућносM, школа мора :а Eрева-
зиђе круMо ослањање на Mра:иционалне концеEције оKразовања
и :а реформише оKразовање за :рушMво које учи. 

У свеMлу EоменуMих EосMавки, неEоKиMна је и EоMреKа за разви-
јањем релеванMних комEеMенција Eе:а;о;а које Kи омо;ућиле :а
на квалиMеMан начин оKављају своју изузеMно важну и сложену
:елаMносM. Дакле, Eе:а;о; XXI века EрвенсMвено мора консMанMно
:а се усавршава и Eрофесионално развија, :а ра:и на развијању
соEсMвених вешMина учења и мишљења, како Kи умео иноваMив-
но и ефикасно :а Eримењује соEсMвена знања. Веома је важно ис-
Mаћи уло;у Eе:а;о;а као рефлексивно; EракMичара, као и развија-
ње сEосоKносMи а:аEMације. Осим Mо;а, неоEхо:но је :а Eе:а;о;
Kу:е у Mоку са :ешавањима у свеMу, широј и ужој :рушMвеној за-
је:ници, :а EраMи :рушMвене и оKразовне Mрен:ове и иновације.
Пе:а;о; Kи, Mакође, MреKало :а Kу:е Mај који ће Eре:сMављаMи „ка-
нал” комуникације, Mачније онај који ће оси;ураMи :а оKразовни
ка:рови, а кроз њих и ученици, расEолажу свим неоEхо:ним ин-
формацијама и вешMинама EоMреKним за квалиMеMан васEиMно-
оKразовни ра:. Осим Mо;а, Eе:а;о; мора :а EоMEомо;не оMварање
школе ка :рушMвеној заје:ници, за сMварање различиMих Eрили-
ка за учење и развој Kу:ућих ;енерација. НаEослеMку, Eе:а;о;
MреKа :а Kу:е иницијаMор школских акMивносMи које Kи Kиле у
функцији EриEреме о:;оворних, освешћених ;рађана суMра-
шњице, који ће :оEринеMи о:рживосMи наше EланеMе, као и љу:-
ско; :рушMва, ;рађана суMрашњице који ће EромовисаMи Eраве
:емокраMске вре:носMи и Mолеранцију. На основу све;а наве:е-
но;, можемо закључиMи :а је уло;а Eе:а;о;а :анас комEлекснија
и захMевнија не;о ика:, али је исMо Mако и креаMивнија, узKу:љи-
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вија и :инамичнија не;о ика: Eре. Такође, консMанMна Mежња ка
Kољем ЈА (како личном Mако и Eрофесионалном) мора :а Kу:е
имEераMив свако; Eе:а;о;а XXI века.
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SUMMARY THE COMPENTENCE OF THE PEDAGOGUE IN THE CONTEXT

OF A „LEARNING SOCIETY"

This paper startsfrom the analysis of the connection between the
development of post informatics society with modern pedagogical
theory and practice.On the one hand, modern man is faced with
great challenges and problems of today’s post informatics society. On
the other hand, opportunities and different perspectives that indi-
viduals have in creating their own life path are extremely versatile.
There are many trends of today’s world that influence daily life of
every individual and some of those are: the age of instant communi-
cation, on-line learning, “age of leisure”, changes in business
domain, “the triumph of individual”, etc. All of these trends, and
many others, indicate the necessity of providing holistic and system-
atic support to upcoming generations. Educational institutions,
which are the most organized forms of pedagogical work and influ-
ence, have to be the base for providing that support. Pedagogue plays
crucial role in integrating the work of his educational institution
with trends of our modern society. Therefore, emphasis of this paper
is put on overview of key competences which pedagogues have to
nourish and develop in changing conditions of modern world. In that
regard, aim of this paper is directed towards analysis of the key
competences important for the profession of pedagogue, which are
based on the framework for 21st century teaching and learning (Part-
nership for 21st Century Skills). Those key competences are: learning
and innovation skills, Information, media and technology skills and
life and career skills. Learning and innovation skills are the first
group of competences that are also referred as 4C since they include:
Creativity and innovation, Critical thinking and problem solving,
Communication and Collaboration. Second group of competences are
centered around new digital media and technology, including practi-
cal skills of technology use, as well as ability to critically assess media
content. Third group of 21st century key competencies are life and
career skills which are emphasizing the importance of being adapta-
ble, driven, reflective and prepared for a lifetime of learning and
improvement. It can be concluded that key competence develop-
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ment among pedagogues, and among other educational staff, should
ensure successful overcoming of  current, and future, educational
issues, as well as the quality and sustainability of education.

KEY WORDS: competence, pedagogue, learning society, social trends.


