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Ли ди ја Д. Ми шке љин1

Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

МЕН ТОР СТВО КАО КО ЛА бО РА ЦИ ЈА ПРАК ТИ чА РА –  
ПЕР СПЕК ТИ ВА МЕН ТО РА2

 

      Многи аутори на основу спроведених истраживања истичу да је професионализам 
у области васпитања и образовања у раном детињству уско повезан са 

способношћу критичког промишљања педагошке праксе и способношћу мењања праксе. У 
складу са савременим схватањима и истраживањима о професионалном развоју који указују 
на чињеницу да само обучавање професионалаца није довољно уколико желимо да креирамо 
одрживу промену, питање развоја менторства постаје све актуелније. У раду се разматра 
концепт менторства у оквиру пројеката Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно 
предшколско васпитање и образовање у Србији, који је заснован на системском приступу 
професионалном развоју, као подршка грађењу квалитета и развијању праксе предшколског 
васпитања као етичке. Нови концепт менторства подразумева активну интеграцију и синер
гију захтева праксе и теорије, компетентност у заједничком процесу учења и рефлексивног 
преиспитивања сопствене праксе, односно способност критичког промишљања и промену 
праксе. Квалитативно истраживање које је спроведено имало је за циљ сагледавање пер
спективе ментора о постављеном концепту менторства. Резултати показују да ментори 
ову врсту подршке виде као значајну у процесима увођења промена у праксу и развоју 
квалитета у свим димензијама реалног контекста. У закључку рада указује се на неопходност 
промене концепта професионалног развоја како би нови концепт менторства добио и 
подршку у систему.

        професионализам, компетентност, колаборација, менторство.

увод

Ве ли ки број ис тра жи ва ња по твр ђу је да је уло га прак ти ча ра, од но сно про фе си-
о на ли зам оних ко ји ра де са де цом у ра ном де тињ ству, кључ на за ква ли тет вас пит но-
обра зов ног про це са. Ни во обра зо ва ња вас пи та ча, као ни кор пус про фе си о нал них 
зна ња, сам по се би не до во ди до ква ли те та про це са вас пи та ња и обра зо ва ња у ра ном  

1 E-mail: li di ja.mi ske ljin@f.bg .ac .rs 
2 Рад је на стао у окви ру про је ка та Уни це фа Вр ти ћи без гра ни ца 2 – ква ли тет но ин клу зив но 
пред школ ско вас пи та та ње и обра зо ва ње у Ср би ји и Ка ле и до скоп: диверзификацијa про гра ма 
пред школ ског вас пи та ња, ко ји се ре а ли зу је у парт нер ству са Ми ни стар ством про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Цен тром за ин тер ак тив ну пе да го ги ју и Ин сти ту том 
за пе да го ги ју и ан дра го ги ју Фи ло зоф ског  фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.  
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де тињ ству. Мно ги ау то ри ис ти чу да је про фе си о на ли зам у обла сти вас пи та ња и обра-
зо ва ња у ра ном де тињ ству уско по ве зан са спо соб но шћу кри тич ког про ми шља ња 
пе да го шке прак се и спо соб но шћу да се прак са про ме ни (Har gre a ves, 2000; Har gre a ves 
& Ful lan, 2000; Kr nja ja, 2010; Pa vlo vić Brenesеlović, 2009; Pa vlo vić Bre ne se lo vić i Kr nja ja, 
2012; Pe e ters, 2008; Ra du lo vić, 2008; 2011; Ur ban, 2008, Ur ban at al., 2011).

Но ви дис курс ко ји је све ви ше при су тан у ди ску си ја ма о про фе си о на ли зму 
прак ти ча ра ко ји ра де са де цом у ра ном де тињ ству је ком пе тент ност. Ис тра жи ва ње 
о то ме ко је и ка кве су ком пе тен ци је по треб не у пред школ ском вас пи та њу и обра зо-
ва њу (CоRе – Com pe ten ce Re qu i re ments in Early Child hood Edu ca tion and Ca re) су ге ри ше 
да ква ли тет струч ног осо бља зах те ва ком пе тент ност по је дин ца, али и са мог вас пит-
но-обра зов ног си сте ма (Ur ban et al., 2011). Кључ ни на лаз CоRе ис тра жи ва ња је сте да 
ком пе тен ци је у кон тек сту пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња де це тре ба раз у-
ме ти као ка рак те ри сти ку це ло куп ног си сте ма, а не збир ве шти на, зна ња и ста во ва 
по је ди ног прак ти ча ра. Ком пе тен тан си стем има кључ ни зна чај као оквир уну тар ко-
јег сва ка уста но ва и сва ки по је ди нац мо гу да се раз ви ја ју, на пре ду ју и по сти жу успех 
(Ur ban, 2008). Ком пе тент ни си стем се раз ви ја у окви ру уза јам них од но са из ме ђу по-
је ди на ца, ти мо ва, уста но ва и ши рег со цио-по ли тич ког кон тек ста, и укљу чу је до бро 
упра вља ње на ни воу по ли ти ка. Кључ на ка рак те ри сти ка ком пе тент ног си сте ма je на-
чин на ко ји по др жа ва по је дин це да уви де сво је спо соб но сти и развијaју од го вор ну и 
ре спон зив ну прак су, ко ја од го ва ра на по тре бе де це и њи хо вих по ро ди ца у дру штве-
ном кон тек сту ко ји се ве ли ком бр зи ном ме ња (Ur ban et al., 2011: 15–17). Због све га 
на ве де ног, у про фе си о нал ном раз во ју прак ти ча ра па жњу тре ба пре у сме ри ти са по-
је ди нач них ком пе тен ци ја на ком пе тент ност прак ти ча ра. 

Осно ву ком пе тент но сти чи не ау то ном ност и кри тич ка ре флек си ја, а раз ви ја се 
кроз ис тра жи ва ње, про фе си о нал но умре жа ва ње, раз ви ја ње про је ка та и ко ла бо ра-
тив не ак ци је (Pa vlo vić Bre ne se lo vić i Kr nja ja, 2012). То за со бом по вла чи и но ви кон цепт 
мен тор ства ко ји се по сма тра као ак тив на ин те гра ци ја и си нер ги ја зах те ва прак се и 
те о ри је, ком пе тент ност у за јед нич ком про це су уче ња и ре флек сив ног пре и спи ти ва-
ња соп стве не прак се (Pe e ters, 2008; Pe e ters & Van den bro eck, 2011), од но сно као „ко ла-
бо ра тив ни про фе си о на ли зам“ – ра ди ти са, учи ти од и под у ча ва ти (Ha r gre a ves, 2000; 
Ha r gre a ves & Ful lan, 2000).

Кон цепт мен тор ства као ре флек сив ног и ко ла бо ра тив ног про фе си о на ли зма, 
ау то ри Пи терс и Ван ден брук (Pe e ters, 2008; Pe e ters & Van den bro eck, 2011) раз ма тра ју 
кроз ком пе тент ност да се тра же ре ше ња у кон тек сту „не сла га ња“ (да се ин тен зив-
но ди ску ту је у ти мо ви ма и су о ча ва ју раз ли чи та ми шље ња о про ме на ма ко је се мо гу 
пред у зе ти и спро ве сти у прак си); раз у ме Дру ги (што је на ро чи то зна чај но у ра ду са 
де цом и ро ди те љи ма из осе тљи вих дру штве них гру па); ко-кон стру и шу зна ња са дру-
ги ма (ства ра ње за јед ни це ко ја учи уну тар и ван пред школ ске уста но ве ко ја об у хва та 
про фе си о нал це, де цу и ро ди те ље); по сту па и де лу је са фо ку сом на дру штве ној про-
ме ни. Ак те ри про ме не тре ба да раз ви ју ком пе тен ци је ко је им по ма жу да от кри ју шта 
је мо гу ће у ра ду са де цом, ро ди те љи ма и за јед ни цом, и да уво де про ме не у пе да го-
шку прак су у ци љу пру жа ња мо гућ но сти за раз вој и уче ње де це.

Но вим кон цеп том мен тор ства се не под сти че са мо са рад нич ки од нос и ко о р ди-
на ци ја уну тар пред школ ских уста но ва, већ и са рад ња са ло кал ном за јед ни цом као 
ва жним ре сур сом и ва жном по др шком ин сти ту ци о нал не про ме не. 
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Мен тор ство: од ин ди ви ду ал ног про фе си о на ли зма  
ка ко ла бо ра ци ји прак ти ча ра

Тра ди ци о нал не фор ме мен тор ства обич но се фо ку си ра ју на јед ну од нај че шћих, 
уста ље них и нај ра спро стра ње ни јих на чи на раз у ме ва ња мен тор ства – об лик про фе си-
о нал ног раз во ја у ко јем осо ба са ви ше ис ку ства и зна ња по ма же и во ди осо бу са ма ње 
зна ња или ис ку ства. Ова кав од нос сво ди и прет по ста вља мен тор ство као јед но смер ну 
раз ме ну из прав ца ис ку сни јег (мен тор), ка ма ње ис ку сном (при прав ник), иа ко то вр-
ло че сто ни је слу чај, бу ду ћи да од но си из ме ђу љу ди увек има ју дво смер ни ка рак тер 
и вр ло рет ко се од нос из ме ђу дво је љу ди мо же озна чи ти као јед но сме ран. Вас пи тач 
/ струч ни са рад ник је по зи ци о ни ран као ин ди ви ду ал ни про фе си о на лац, док је про-
фе си о нал ни раз вој/уче ње пи та ње ин ди ви ду ал ног по стиг ну ћа у од но су на по ста вље не 
зах те ве. Овај кон цепт мен тор ства и про фе си о нал ног раз во ја ста вља фо кус на ин ди-
ви ду ал не ком пе тен ци је прак ти ча ра и про мо ви ше прак су ко ја тре ба да бу де ко ри сна 
дру штву и да из ла зи у су срет ње го вим по тре ба ма (Mac Na ug hton, 2003), „у ко јој се тра га 
за нај бо љим ме то да ма и ак тив но сти ма ко ји ма ће се оства ри ти уна пред де фи ни са ни 
ис хо ди“ (Dahlberg & Moss, 2005: 8).

Си сте мат ски из ве штај Евро фон да (Eu ro fo und) о ути ца ју кон ти ну и ра ног про фе-
си о нал ног раз во ја и усло ва ра да у пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу фо кус 
ста вља на ком пе тент ност прак ти ча ра, мен тор ско во ђе ње, груп ну ре флек си ју и ко-
ла бо ра ци ју у раз ви ја њу ква ли тет не вас пит не прак се (Pe e ters et al., 2015). Пе да го ги ја 
ре флек си је по ста је пе да го ги ја кри тич ког ан га жма на у ко јој прак ти ча ри ак тив но уче-
ству ју и до жи вља ва ју сво ју прак су као етич ку (Wo od, 2010). 

По след њих де це ни ја раз ви ли су се раз ли чи ти мо де ли мен тор ства ко ји су мно-
го ви ше усме ре ни на ко ла бо ра ци ју не го на хи је рар хи ју од но са. Ме ђу соб на са рад ња, 
ко ла бо ра тив но по на ша ње, груп но уче ње – све то чи ни кон текст ко ји се по ла ко из-
два ја у обра зов ној прак си, слу же ћи не са мо као ино ва ци ја или до да так већ по сто је-
ћој прак си, већ као про ме на тра ди ци о нал ног уре ђе ња мен тор ства и ње го ве ди јад не 
осно ве (Mul len, 2005).

Но ви кон цепт мен тор ства под ра зу ме ва уза јам ни од нос по је ди на ца (не са мо 
по чет ни ка и ис ку сних по је ди на ца), гру па, ин сти ту ци ја и ши рег со цио-по ли тич ког 
кон тек ста, ком пе тент ност ти ма у за јед нич ком про це су уче ња и ре флек сив ног пре и-
спи ти ва ња соп стве не прак се, са рад њу са дру гим ин сти ту ци ја ма, уста но ва ма, струч-
ња ци ма и по ро ди ца ма де це об у хва ће не си сте мом и ван ње га, умре жа ва ње са ис тра-
жи ва чи ма и ин сти ту ци ја ма ини ци јал ног обра зо ва ња и ко хе рен тан си стем по др шке 
(Pa vlo vić Bre ne se lo vić, 2009). 

Кон цепт мен тор ства и про фе си о нал ног раз во ја/уче ња са гле да ва се као ко ла-
бо ра тив ни про цес у за јед ни ци прак се, док је прак са вас пи та ња „тран сфо р ма тив на 
прак са уза јам не за ви сно сти и ува жа ва ња, ко-кон струк ци је и гра ђе ња за јед нич ког 
зна че ња ме ђу љу ди ма“ (Ur ban et al., 2012 пре ма: Pa vlo vić Bre ne se lo vić, 2014: 61).

Мен тор ство у си сте му про фе си о нал ног раз во ја у Ср би ји

Мен тор ство у си сте му струч ног уса вр ша ва ња пред ста вља је дан од мо де ла, или 
об ли ка ка ко се че сто на зи ва, про фе си о нал ног раз во ја. На чи ни оства ри ва ња уло ге 
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мен то ра у Ср би ји уна пред су де фи ни са ни и да ти у Пра вил ни ку о до зво ли за рад на
став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка (2015) као ба зич ни до ку мент на осно-
ву ко га се мен тор ство оства ру је. Уло ге мен то ра у овом пра вил ни ку озна че не су као: 
„пру жа ње по мо ћи у при пре ма њу и из во ђе њу обра зов но-вас пит ног ра да; при су ство-
ва ње обра зов но-вас пит ном ра ду нај ма ње 12 ча со ва у то ку при прав нич ког ста жа; 
ана ли зи ра ње обра зов но-вас пит ног ра да у ци љу пра ће ња на пре до ва ња при прав ни-
ка; пру жа ње по мо ћи у при пре ми за про ве ру са вла да но сти про гра ма“ (Пра вил ник о 
до зво ли за рад…, 2015). Ова ко де фи ни са не уло ге мен то ра по зи ци о ни ра ју као не ко га 
ко има ви ше зна ња и ис ку ства и ко ји мо же по мо ћи вас пи та чу / струч ном са рад ни ку 
ко ји је по чет ник да се раз ви ја и уса вр ша ва, од но сно при ла го ђа ва зах те ви ма прак се.  

Не што дру га чи је од ре ђе ње мен тор ства, ко је је бли же кон цеп ту ко ла бо ра ци је 
прак ти ча ра, на ла зи мо у Во ди чу за на став ни ке, вас пи та че и струч не са рад ни ке под 
на зи вом Мен тор и при прав ник (2009). Са мим од ре ђе њем да је Во дич „по др шка про-
фе си о нал ном раз во ју мен то ра и при прав ни ка“ (Мен тор и при прав ник, 2009: 6), као 
и де фи ни са њем мен тор ства као „фа зе у про фе си о нал ном раз во ју струч ња ка у обра-
зо ва њу, у ко јој уче и уса вр ша ва ју се и при прав ник и мен тор“ (Мен тор и при прав ник, 
2009: 15) пре по зна је се кон цепт мен тор ства (у од но су мен тор –при прав ник) као за-
јед нич ки про цес уче ња: „Мен тор и при прав ник уче у про це су ме ђу соб не ин тер ак ци-
је кроз ко ју се де ша ва раз у ме ва ње, ре кон струк ци ја и ко-кон струк ци ја зна ња, раз у ме-
ва ња и зна че ња“ (Мен тор и при прав ник, 2009: 45) и та ко во де раз ви ја њу спрем но сти 
да се ини ци ра ју про ме не у окру же њу ко је ће ства ра ти кон текст да се ана ли зи ра, уна-
пре ђу је и ме ња соп стве на прак са (Мен тор и при прав ник, 2009: 82).

По ста вља се пи та ње да ли нас ово од ре ђе ње мен тор ства во ди ко рак бли же ка 
но вом кон цеп ту мен тор ства – ко ла бо ра тив ном про це су у за јед ни ци прак се? 

Мен тор ство у про јек ту

Про је кат Вр ти ћи без гра ни ца 2 – ква ли тет но ин клу зив но пред школ ско вас пи
та ње и обра зо ва ње у Ср би ји и, у окви ру ње га, на уч но и стра жи вач ки про је кат Ка ле и
до скоп: ди вер зи фи ка ци је про гра ма пред школ ског вас пи та ња, ре а ли зу је се у 10 пред-
школ ских уста но ва са ци љем раз ви ја ња ква ли тет ног ин клу зив ног пред школ ског 
вас пи та ња кроз ди вер зи фи ка ци ју про гра ма. Сва ка пред школ ска уста но ва укљу че на 
у про је кат има мен то ра, ко ји ни је део уста но ве и ти ма уста но ве. Мен то ри су струч ни 
са рад ни ци (пе да го зи и пси хо ло зи) и вас пи та чи ко ји ра де у пред школ ским уста но ва-
ма. При ли ком из бо ра мен то ра по себ на па жња је по све ће на ода би ру про фе си о на ла-
ца ко ји има ју ду го го ди шње ис ку ство у пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, ко ји 
за сту па ју при ступ ко ји је ори јен ти сан ка де те ту, ко ји су отво ре ни за про ме не и по се-
ду ју ве шти не и спо соб но сти за тим ски рад. 

Уло га мен то ра је у про јек ту опи са на на сле де ћи на чин: „пру жа ти струч ну по др-
шку пред школ ским уста но ва ма и про фе си о нал ци ма за кре и ра ње и спро во ђе ње ино-
ва тив них, ква ли тет них, ин клу зив них, ди вер зи фи ко ва них про гра ма; ак тив но укљу-
чи ва ње ро ди те ља у пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње, за го ва ра ње ва жно сти 
ра ног де тињ ства и успе шног ро ди тељ ства; оп ти ми за ци ју мре же пред школ ских уста-
но ва и кре и ра ње ло кал них ин клу зив них по ли ти ка, укљу чи ва ње и ак тив но уче шће 
у струч ној раз ме ни. Мен тор гра ди од нос по ве ре ња са вас пи та чи ма, гра ди тим ске  
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од но се, под сти че ре флек сив ност, ста вља се бе у по зи ци ју „кри тич ког при ја те ља“ у 
про це су раз ви ја ња про гра ма, а не про це њи ва ча и кон тро ло ра ра да вас пи та ча, по-
др жа ва по ве зи ва ње и раз ме ну ме ђу прак ти ча ри ма ко ји уче ству ју у про јек ту“. Кон-
цепт мен тор ства је у про јек ту по ста вљен као ко ла бо ра ци ја прак ти ча ра. Ка ко би се 
оси гу ра ла кон ти ну и ра ност, мен то ри су по ред ди рект них са ста на ка ко му ни ци ра ли са 
ти мом пу тем елек трон ске по ште, те ле фо на или скај па. 

Кон цепт мен тор ства као ко ла бо ра тив ни про фе си о на ли зам раз ви јан је и као 
мре жа мен то ра. Осми шље на да функ ци о ни ше као гру па за по др шку, као про ак тив ни 
„мен то ринг мо за ик” (Head et al., 1992, пре ма: Mul len & Lick, 2003: 4), мре жа мен то ра 
под ра зу ме ва ла је ин тер ак тив ни про цес, ка ко из ме ђу са мих мен то ра та ко и из ме ђу 
мен то ра и ти ма прак ти ча ра, и на тај на чин про мо ви са ње и по др жа ва ње вр шњач ког 
уче ња, ко ла бо ра ци је прак ти ча ра и гра ђе ње за јед ни це уче ња.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Свр ха ис тра жи ва ња је би ла да се са гле да ка ко прак ти ча ри ко ји су укљу че ни у 
про је кат као мен то ри, али ра де у си сте му у ко ме је мен тор ство по ста вље но као јед-
но смер на раз ме на из прав ца ис ку сни јег, са гле да ва ју сво ју уло гу и кон цепт мен тор-
ства као ко ла бо ра ци је прак ти ча ра. 

Основ ни циљ ис тра жи ва ња је био са гле да ва ње и раз у ме ва ње пе р спек ти ве мен-
то ра укљу че них у про је кат на не ко ли ко ни воа: о прак си пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња, соп стве ној уло зи, уло зи у ти му у пред школ ској уста но ви са ко јим ра де 
и ло кал ној за јед ни ци, уло зи у про гра му и про јек ту и по ста вље ном кон цеп ту мен тор-
ства у про јек ту. Глав на ис тра жи вач ка пи та ња су би ла:

•  Ис тра жи ти пер спек ти ве мен то ра о прак си пред школ ског вас пи та ња и обра-
зо ва ња. 

•  Ис тра жи ти пе р спек ти ву мен то ра о соп стве ним уло га ма у про јек ту. 
•  Ис тра жи ти до ми нант не пе р спек ти ве мен то ра о по ста вље ном кон цеп ту мен-

тор ства. 

За ову свр ху ко ри шћен је фо кус груп ни ин тер вју и по лу струк ту ри ра ни упит ник 
за де вет мен то ра ко ји су укљу че ни у про је кат. Фо кус груп ни ин тер вју је ме тод ква-
ли та тив ног ис тра жи ва ња ко ји, осим што пру жа по др шку уче сни ци ма да из ра зе сво-
је ми шље ње, омо гу ћу је тран сфор ма ци ју ис ку ства уче сни ка и ре флек си ју кроз про-
цес со ци јал не кон струк ци је зна че ња. Фо кус груп ни ин тер вју и по лу струк ту ри ра ни 
упит ник су има ли за циљ да ис тра же раз у ме ва ње мен то ра соп стве не уло ге, про јек та 
и про гра ма Ка ле и до скоп, кроз лич но пре и спи ти ва ње сна га и сла бо сти (про јек та и 
мен то ра), кроз че ти ри те мат ске обла сти: прак са пред школ ског вас пи та ња и обра зо-
ва ња, из бор и по све ће ност, мен тор ски про цес и мре жа мен то ра.

Ре зул та ти и ди ску си ја

Тран скрип ти и по пу ње ни по лу струк ту ри ра ни упит ни ци су нај пре ана ли зи ра ни 
при ме ном отво ре ног ко ди ра ња, ко је је под ра зу ме ва ло сег мен ти ра ње по да та ка на 
ини ци јал не ко до ве. Ова фа за ко ди ра ња из ве де на је ко ла бо ра тив но са мен то ри ма, 



Мишкељин, Л. • Мен тор ство као ко ла бо ра ци ја прак ти ча ра... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 395–410.

400

ка ко би се из бе гла при стра сност и по сти гао кон сен зус у ве зи са зна че њем по да та ка. 
На кон ини ци јал ног ко ди ра ња, тра га ли смо за ши рим те ма ма око ко јих смо гру пи са ли 
ини ци јал не ко до ве: при сту пи и мо де ли прак се, од ли ке ком пе тент них про фе си о на ла-
ца и мо дел функ ци о ни са ња мре же мен тор ства као мре же по др шке. 

При сту пи и мо де ли прак се пред школ ског вас пи та ња

Пер спек ти ва мен то ра о прак си пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња са гле-
да ва на је у од но су на лич ну фи ло зо фи ју мен то ра о то ме ка ко се об ли ку је ква ли тет-
на вас пит на прак са, од но сно ко ји при ступ и мо дел прак се мен то ри пре по зна ју као 
ква ли те тан. По ла зи ште у ана ли зи би ли су нам при сту пи об ли ко ва ња прак се у ра ном 
де тињ ству Глен де Мек На у тон: кон фор ма циј ски, ре фор ма циј ски и тран сфор ма циј ски 
(Mac Na ug hton, 2003). Кон фор ма циј ски при ступ или при ла го ђа ва ње дру штву по ла-
зи од то га да обра зо ва ње тре ба да ко ри сти дру штву и да из ла зи у су срет ње го вим 
по тре ба ма. Од ли ка ова ко схва ће не прак се је да вас пи та ње и обра зо ва ње у ра ном 
де тињ ству тре ба да бу де у скла ду са по сто је ћим дру штве ним прак са ма, да при пре ми 
де те за свет од ра слих ка ко би де те на од го ва ра ју ћи на чин мо гло ка сни је да до при не-
се дру штву. Од ли ка ре фор ма циј ског при сту па је кре и ра ње уме ре не про ме не обра зо-
ва ња/дру штва. Раз у ме ва ња и схва та ње прак се огле да се у то ме да обра зо ва ње мо же 
и тре ба да про из ве де ра ци о нал ног по је дин ца спо соб ног да не за ви сно ми сли. Фо кус 
је на де те ту, са на гла ском на са мо спо зна ји, ау то но ми ји, ин ди ви ду ал ном раз во ју, ка ко 
би се омо гу ћи ло сва ком де те ту да оства ри свој пу ни по тен ци јал. Од ли ка тран сфор
ма тив не прак се је обра зо ва ње чи ји ци ље ви про из и ла зе из же ље да тран сфор ми ше 
по сто је ће со ци јал не прак се, пра ви ла, тра ди ци је и схва та ња да тог дру штва у ци љу по-
сти за ња ве ће со ци јал не прав де и јед на ко сти, фа во ри зу је ду бо ке дру штве не про ме не 
у ин те ре су свих, а на ро чи то гру пе ко ја има ис ку ство дис кри ми на ци је, про мо ви ше 
се мул ти кул ту ра ли зам и ува жа ва пер спек ти ва пра ва де те та. У осно ви је раз у ме ва ње 
де те та као ком пе тент ног уче ћег по је дин ца кроз ко ла бо ра тив ни ди ја лог и раз ви ја ње 
прак се кроз раз у ме ва ње и гра ђе ње зна че ња. 

Гра фи кон 1. Лич на фи ло зо фи ја мен то ра у од но су на при сту пе и мо де ле прак се
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Вас пит на прак са (гра фи кон 1) у ве ћи ни од го во ра мен то ра схва та се као кре и ра-
ње уме ре не про ме не обра зо ва ња/дру штва (ре фор ми са ње дру штва): 

„Прак са усме ре на на жи вот не по тре бе де це ко ја се раз ви ја ју и по тре ба по ро ди-
це. Ко ја пру жа мо гућ ност де ци да бу ду у ак тив ном од но су с окру же њем“, „Спрем ност 
на уче ње и раз ме ну, ино ва тив но шћу и пре и спи ти ва њем соп стве не прак се“, „Прак са 
где је де те у цен тру, де те ко је по сма тра мо хо ли стич ки“, „Кроз ме ђу деј ство свих ак те ра 
по ла зе ћи од де те та као је дин стве не ин ди ви дуе, де ло ва њем у кон ти ну и те ту, где се де-
ло ва ње од ви ја као сен зи тив но са гле да ва ње свих чи ни ла ца де те то вог раз во ја“.

Ма ње је за сту пље но схва та ње да обра зо ва ње тре ба да ко ри сти дру штву и да 
из ла зи у су срет ње го вим по тре ба ма (при ла го ђа ва ње дру штву): 

„Ква ли тет но пла ни ра ње и про гра ми ра ње уз ува жа ва ње по тре ба и ин те ре со ва-
ња де це; ква ли тет на и про фе си о нал на ре а ли за ци ја про гра ма, кон ти ну и ра но са мо-
вред но ва ње, ева лу и ра ње и уна пре ђи ва ње“, „Отво ре ни си стем у ко ме се у са рад њи са 
свим ин те ре сним струк ту ра ма, а у ин те ре су де те та, оства ру ју сви стан дар ди ква ли те-
та, до бра ат мос фе ра, тим ски рад, ши ро ка по ну да про гра ма, пра ће ње деч јег раз во ја и 
на пре до ва ња, до бра ор га ни за ци ја“.  

Нај ма ње је из ра же но раз у ме ва ње прак се као тран сфор ма ци је дру штва, ко је је у 
осно ви про јек та Вр ти ћи без гра ни ца 2 и Ка ле и до ско па као про грам ског по ла зи шта: 
„У ова квој прак си се стал но ви де про ме не у од но си ма, функ ци о ни са њу по је ди на ца 
и сре ди ни“, „Као си стем осло бо ђен од фор ма ли зма и отво рен за про ме не и ствар не 
по тре бе де це и усме рен ка оства ри ва њу до бро би ти и гра ђе њу од но са, „Као ис тра жи-
вач ки при ступ, отво рен ди ја лог и раз ви ја ње са рад ње у за јед ни ци ко ја учи“, „Ра зно вр-
сност и бо гат ство људ ских и фи зич ких ре сур са; ра зно вр сност про грам ских са др жа-
ја; ин клу зив ност; ква ли тет на сре ди на за уче ње и под у ча ва ње, ква ли тет ин тер ак ци је, 
парт нер ство са по ро ди цом и за јед ни цом“, „То је прак са вас пи та ња и обра зо ва ња ко ја 
обез бе ђу је укљу чи ва ње све де це у си стем пред школ ства, где по сто ји ра зно вр сност 
по ну де про гра ма у окви ру јед не за јед нич ке кон цеп ци је/вред но сти. Ква ли тет на прак-
са је она у ко јој су сви ак те ри (де ца, по ро ди ца, ло кал на за јед ни ца, прак ти ча ри, др жа-
ва) укљу че ни у пред школ ство, ме ња ју ћи, гра де ћи и над гра ђу ју ћи све ни вое си сте ма, 
а пре све га пре и спи ту ју ћи и ускла ђу ју ћи пер спек ти ве прак ти ча ра, ис тра жи ва ча и 
кре а то ра обра зов них по ли ти ка“.  

Па жљи во чи та ње од го во ра мен то ра, као и са ма ди ску си ја то ком фо кус гру пе, 
по ка зу је да њи хо ви од го во ри не мо гу да се гру пи шу у чи сте ка те го ри је. Код не ких 
од го во ра мен то ра пре по зна ју се два при сту па прак си: кре и ра ње уме ре не про ме не и 
обра зо ва ње ко је је ко ри сно дру штву.

При ступ гра ђе њу ком пе тент но сти

У од го во ри ма мен то ра (гра фи кон 2) пре о вла ђу је ми шље ње да ком пе тент не 
про фе си о нал це од ли ку је про фе си о нал но уче ње ко је је по сво јој при ро ди ге не рич ко 
и мо же се при ме ни ти у раз ли чи тим окру же њи ма: „Да по се ду је лич не ком пе тен ци је“, 
„Зна ња и ве шти не; од го во ран и про фе си о на лан од нос пре ма оба ве за ма, ко ле га ма, 
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са рад ни ци ма и ро ди те љи ма“, „По се до ва ње нео п ход них зна ња за вас пит но-обра зов-
ни рад“, „Стру чан – по се ду је ба зич на те о риј ска и прак тич на зна ња, По све ћен – то пао, 
ем па ти чан, пред у сре тљив, са ра дљив, осе тљив; аде ква тан раз вој ни мо дел (обра зац)“. 

Гра фи кон 2. Од ли ке ком пе тент них про фе си о на ла ца

Код че тво ро мен то ра од ли ке ком пе тент них про фе си о на ла ца по ве зу ју се са про-
фе си о нал ним уче њем ко је је по сво јој при ро ди ко ла бо ра тив ни про цес ко ји се од ви ја 
у мре жи од но са и од ра жа ва стал ну ве зу из ме ђу ви зи је, свр хе и ак тив но сти, раз вој за-
јед нич ких ви зи ја и ускла ђи ва ње ци ље ва (Kr nja ja, 2010; Pa vlo vić Bre ne se lo vić i Kr nja ja, 
2012): „За пи та ност, по све ће ност, спрем ност да се ме ња“, „Ре флек сив ност, де мо кра тич-
ност, ис тра жи вач ки при ступ“, „Еду ко ван, хо ли стич ког и ис тра жи вач ког при сту па“, „Ори-
јен та ци ја на це ло жи вот но уче ње / струч ност, спрем ност на про ме ну, флек си бил ност; 
Би ти агенс про ме не зна чи би ти спо со бан пре и спи та ти вред ност не че га што је но во, 
под ста ћи дру ге да про ми шља ју о то ме, би ти флек си би лан и ко о пе ра ти ван и по др жа-
ва јућ. Агенс про ме не је она спо на из ме ђу уве ре ња (те о ри је) и прак се, то јест при ме не“. 

У од го во ри ма мен то ра ко ји су се од но си ли на раз у ме ва ње уло ге мен то ра као 
аген са про ме не (ше ма 1) и ње го ве уло ге у за јед ни ци (у ти му пред школ ске уста но-
ве, ло кал ној за јед ни ци и је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве) пре о вла ђу је тех но крат ски 
при ступ про фе си о на ли зму, од но сно раз у ме ва ње уло ге мен то ра у то ме да ре ша ва 
уо че не про бле ме, мо ти ви ше и пред у зи ма од ре ђе не ин тер вен ци је у да тој си ту а ци-
ји по мо ћу кор пу са про фе си о нал них зна ња, ве шти на и ста во ва ко ји се при ме њу ју у 
прак си („Мен тор има по глед са стра не“, пре по зна је да вас пи тач из ла зи са де цом у ЛЗ 
и ства ра од но се а ни је све стан свих ефе ка та и до бро би ти за уче сни ке“, „Да пре по знам 
и ис так нем успе хе ти ма“, „Пла ни ра ње ак тив но сти и пре по зна ва ње по тре ба ти ма; Мо-
ти ви са ње да ра де на про ме на ма“, „Пру жа ње по мо ћи у за по чи ња њу про гра ма, што 
вас пи та чи ма ни је би ло ла ко“). Ком пе тен ци је се у овом при сту пу раз у ме ју као по сто ја-
ни ка па ци тет ко ји по је ди нац по се ду је не за ви сно од кон тек ста у ко ме де лу је (Pa vlo vić 
Bre ne se lo vić, 2014).
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Технократски приступ

Ослањајући се на снаге тима које сам уочила 
трудим се да их подстакнем да схвате сврху и 

значај промена и онда на томе заједно радимо 

Планирање активности и препознавање 
потреба тима

Покренути их на промену, умрежавање у циљу 
подстицања ПВО и доступности истог свој деци; 

подстаћи их да се отворе према заједници и 
користе све ресурсе, као места за учење

Мотивисала их да раде на променама 

Ментор има „поглед са стране“, препознаје  
да васпитач излази са децом у ЛЗ и ствара  

односе а није свестан свих ефеката  
и добробити за учеснике

Да препознам и истакнем успехе тима

Разумевање значаја раног узраста као  
развојног периода у животу деце

Jасноћа у преношењу нових знања

Како их убедити да су деца на првом месту  
и да је улагање у рани развој за њих добит

Системски приступ

Бити иницијатор промене које ће бити  
од користи за све актере, знати образложити 

значај промене и значај заједничког рада  
свих заинтересованих страна

Поверење и очекивања (знамо шта од  
кога очекујемо) – не наступам са позиције 
онога ко подучава већ онај који покушава  

да са другима нађе решење

Добронамерност, уважавање и обострана 
одговорност

Промовисање важности пројекта као  
добробити – лична, деци, установи

Ше ма 1. При сту пи гра ђе њу про фе си о на ли зма 

Пре по зна ти тех но крат ски при ступ је у ди рект ној ве зи са раз у ме ва њем ком пе-
тент но сти као ли сте по је ди нач них ком пе тен ци ја ко ји се осла ња на кон цепт мен тор-
ства у ко ме је мен тор у уло зи оно га ко под у ча ва, што се у од го во ри ма мен то ра мо же 
пре по зна ти и у раз у ме ва њу њи хо ве уло ге у од но су на про је кат: „Раз ра да и спро во ђе-
ње про јект них ак тив но сти и из ве шта ва ње“, „При ме ри из прак се“, „Сна га пре го ва рач-
ких ве шти на са пред став ни ци ма ЛЗ“.

За раз ли ку од тех но крат ског при сту па, си стем ски при ступ про фе си о на ли зму 
(на ко ме је раз ви јен кон цепт мен тор ства као ко ла бо ра тив ног пра ће ња у про јек ту) 
пре по знат је код че ти ри мен то ра: „Би ти ини ци ја тор про ме не ко је ће би ти од ко ри сти 
за све ак те ре, зна ти обра зло жи ти зна чај про ме не и зна чај за јед нич ког ра да свих за-
ин те ре со ва них стра на“, „По ве ре ње и оче ки ва ња (зна мо шта од ко га оче ку је мо) – не 
на сту пам са по зи ци је оно га ко под у ча ва, већ оно га ко ји по ку ша ва да са дру ги ма на ђе 
ре ше ње“, „Не ви де ме као над ре ђе ну – до бро на мер ност, ува жа ва ње и обо стра на од-
го вор ност“, „Кон ти ну и тет и до ступ ност у ко му ни ка ци ји, Раз ви ја ње кли ме за јед ни штва 



Мишкељин, Л. • Мен тор ство као ко ла бо ра ци ја прак ти ча ра... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 395–410.

404

– сви пар ти ци пи ра ју, по др шка од вас пи та ча – вас пи та чу, мен то ра – вас пи та чу, ко ор-
ди на то ра – вас пи та чу, мен то ра – ко ор ди на то ру, ко ор ди на то ра мен то ра – мен то ру“. 

Раз у ме ва ње уло ге мен то ра као аген са со ци јал них про ме на, ко ја се схва та као за-
сту па ње пра ва и ин те ре са де це, ро ди те ља и дру гих ак те ра, уоч љи ва је са мо у јед ном 
од го во ру „Про мо ви са ње ва жно сти Про јек та као до бро би ти – лич не, за де цу, уста но ву“.

Мре жа мен то ра и мен тор

Пер спек ти ва мен то ра о по ста вље ном кон цеп ту мен тор ства у про јек ту са гле да-
ва на је кроз кри тич ку ре флек си ју мен то ра у од но су на соп стве ну уло гу и пре у зе ту 
лич ну од го вор ност и по све ће ност у од но су на са гле да ва ње функ ци о ни са ња мре же 
мен то ра као мре же по др шке прак ти ча ри ма за раз ви ја ње про гра ма. 

Мре жу мен то ра ко је по ве зу је за јед нич ка ви зи ја пре по зна ли су и са ми мен то ри 
као мре жу уче ће за јед ни це кроз ко ју се зна ња раз ме њу ју и ге не ри шу кроз уза јам-
но, за јед нич ко уса гла ша ва ње: „Под сти ца ње и по др жа ва ње ко му ни ка ци је на мре жи“, 
„Ини ци ја ти ва, ди ску си ја, раз ме на, мо гућ ност кон сул то ва ња“, „Про на ла же ње ја сно ће“, 
„Си гур ност и по др шка“.

Пре гле дом из не тих пер спек ти ва у де лу упит ни ка ко ји се од но сио на раз ло ге 
при хва та ња мен тор ства, лич них оче ки ва ња и по све ће но сти и од го вор но сти мен то-
ра, пре по зна је се опе ра тив ни мо дел функ ци о ни са ња (ше ма 2) „Да пре по знам и ис-
так нем успе хе ти ма“, „Пла ни ра ње ак тив но сти и пре по зна ва ње по тре ба ти ма“, „Мо-
ти ви са ла бих их да ра де на про ме на ма“, „Да ва ње кон крет них пред ло га и су ге сти ја“, 
„Оба ве ште ност – ре дов но ин фор ми са ње; Ну дим ис ку ство, ли те ра ту ру; Ја сно ћа у пре-
но ше њу но вих зна ња“. По овом мо де лу, тим (у овом слу ча ју мре жа мен то ра) са гле да ва  

Подржавајући  
модел

преиспитивање сопствене праксе

темељи се на личној посвећености

оснаживање за нове приступе

радозналост и жеља за учењем

Оперативни  
модел

да будем од користи установи у којој радим

учење и професионално усавршавање

ново знање

да променим тренутно стање

допринос развоју предшколства

имплементација наученог

да мотивише, помаже, подстиче, повезује, 
иницира

јасна подела улога и одговорности

нове комепетенције

Ше ма 2. Пре по зна ти мо де ли функ ци о ни са ња мре же
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се као функ ци о нал но сред ство за по сти за ње ци ље ва. Ова кав мо дел ба зи ра се на 
удру жи ва њу ка па ци те та по ве зи ва њем по је ди на ца раз ли чи тих ком пе тен ци ја (иза зва-
но усло жња ва њем фе но ме на ко ји су пред мет ба вље ња и/или сло же но шћу за дат ка) 
и си нер гиј ским ефек том удру жи ва ња ко јим се оче ку је да по тен ци ја ли и ефи ка сност 
гру пе пре ва зи ла зе по тен ци ја ле по је ди нач них чла но ва (Pa vlo vić Bre ne se lo vić, 2010). 

По др жа ва ју ћи мо дел, на ко ме се за сни ва кон цепт мен тор ства и мре жа мен то ра 
у про јек ту пре по знат је код тро је мен то ра: „Ме ђу соб но по ве ре ње, раз у ме ва ње и ува-
жа ва ње, Раз ви ја ње флек си бил но сти и про ми шља ње о де ло твор ним стра те ги ја ма“, 
„До жи вљај уза јам ног при хва та ња и ува жа ва ња“, „Спрем ност да се отво ре но при ча о 
свим иза зо ви ма – спрем ност да се са слу ша ју ди ле ме“, „По ве ре ње и оче ки ва ња (зна-
мо шта од ко га оче ку је мо) – не на сту пам са по зи ци је оно га ко под у ча ва, већ оно га ко 
по ку ша ва да са дру ги ма на ђе ре ше ње“. У осно ви овог мо де ла је са гле да ва ње ти ма/
мре же као кон тек ста уче ња и по др шке, као осно ве за ус по ста вља ње ко ла бо ра тив не 
за јед ни це или за јед ни це уче ња. Тим је гру па за уче ње и циљ ње го вог функ ци о ни-
са ња је уну тар са мог ти ма – он тре ба да омо гу ћи раз ме ну ме ђу чла но ви ма у про-
це су из гра ђи ва ња за јед нич ке ви зи је ко ја до во ди до про ме на ко је се ма ни фе сту ју у 
под руч ју де ло ва ња. При мар но пи та ње ве за но за функ ци о ни са ње ти ма/мре же у овом 
мо де лу је сте пи та ње раз ме не из ме ђу уче сни ка и ак це нат у по ди за њу ка па ци те та за 
тим ски рад је на раз ви ја њу ко му ни ка тив них ка па ци те та као што су ак тив но слу ша ње, 
во ђе ње ди ску си је и ди ја ло га, ис тра жи ва ње вла сти те прак се ко је укљу чу је ре флек си-
ју и са мо е ва лу а ци ју (Pa vlo vić Bre ne se lo vić, 2010).

Пи та ње раз ме не, као при мар ног пи та ња у по др жа ва ју ћем мо де лу, мен то ри пре-
по зна ју и на гла ша ва ју у сво јим од го во ри ма ко ји се од но се на до при нос у од но су на 
дру ге мен то ре, зна чај мре же мен то ра и до би ти од мре же. 

•  искрена и корисна повратна 
информација
•  редовност
•  моја мишљења и искуства 
су од користи
•  спремност на покретање 
дискусије
•  извор подршке
•  размена
•  сигурност и подршка
•  отовреност у дискусији
•  искуства других ментора
•  подстицање и подржавање 
комуникације на мрежи
•  иницијатива, дискусија, 
размена
•  проналажење јасноће

•  спремност и отвореност да поделимо 
мишљења
•  немогућност да се благовремено 
укључим у дискусију
•  одговорност за преузету обавезу
услови за рад
•  спремност да отворено кажемо шта 
не разумемо
•  заједничко промишљање
•  потребно је издвојити време
•  неспремност или немогућност 
усклађивања са другима
•  слаба комуникација и укљученост
•  недовољна отвореност ментора
•  редовност, посвећеност, налажење 
временског простора 
•  КАКО УКЉУЧИТИ ДРУГЕ У ЛИЧНО 
ИНИЦИРАНУ ДИСКУСИЈУ?

М
ен

то
ри

 к
ао

 д
ео

 з
ај

ед
ни

це
И

зазови у ф
ункционисањ

у м
реж

е

Ше ма 3. Мен тор у мре жи мен то ра и иза зо ви у функ ци о ни са њу мре же
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На ше ми 3 се мо же уо чи ти да су кључ ни иза зо ви ко је мен то ри пре по зна ју у 
функ ци о ни са њу мре же упра во кон цеп ти на ко ји ма се за сни ва за јед ни ца уче ња: „1) 
по сто ји за јед нич ки са гле да на свр ха обра зо ва ња и уче ња ко ју де ле сви чла но ви; 2) 
чла но ви за јед ни це су укљу че ни у ко ла бо ра тив не ак тив но сти усме ре не на за јед нич ку 
свр ху и ци ље ве, чи ме се по ве ћа ва ју тех нич ки и со ци јал ни ре сур си и раз ви ја со ци јал-
ни ка пи тал и 3) чла но ве по ве зу је ко лек тив на од го вор ност“ (Ful lan, 2005а; Hal ver son, 
2003; Kru se et al., 1994; Kru se, 1999; Li ber man, 1999; New man, 1994, пре ма: Pa vlo vić Bre-
ne se lo vić, 2010: 239).

Ако се освр не мо на тре ћу ка рак те ри сти ку за јед ни це уче ња (чла но ве по ве зу је 
ко лек тив на од го вор ност), осим што су је и са ми мен то ри пре по зна ли као иза зов, ја-
сно се мо же ви де ти да је јед на од нај сла би јих ка ри ка и у од го во ри ма мен то ра ко ји су 
се од но си ли на лич ну од го вор ност и по све ће ност. Осим у два од го во ра („Не до вољ на 
укљу че ност у ди ску си је и раз ме ну на мре жи мен то ра“, „Ка ко да из ба лан си рам из ме ђу 
при ти ска на тим и флек си бил не по др шке ко ја оп те ре ћу је ма ње, али је ри зич на ка да 
је ди на ми ка у пи та њу“), сви дру ги од го во ри су би ли де кла ра тив ног ка рак те ра, од но-
сно од но си ли су се на то шта зна чи по све ће ност и од го вор ност, а не на соп стве но 
пре и спи ти ва ње („Нео п ход на је лич на од го вор ност и по све ће ност свих ак те ра“, „На 
мен то ру је да стал но мо ти ви ше уче сни ке, по ма же у раз ре ша ва њу ди ле ма, под сти-
че на уче ње, по што ва ње до го во ра, ро ко ва, по ве зу је ин те ре сне струк ту ре, ини ци ра, 
уоб ли ча ва и си сте ма ти зу је, под сти че на про ми шља ње и учи од ти ма и за јед но са ти-
мом“, „На чел но да, али ка да се умре жи са дру гим ак тив но сти ма, зна оти ћи у дру ги 
план, а чи ни ми се да је ова ква кон цеп ци ја те ме ље на на лич ној по све ће но сти“). Лич-
на од го вор ност и по све ће ност је ви ше за сту пље на у иза зо ви ма, што би мо гло да се 
про ту ма чи да сте пен раз ме не и за јед нич ког ра да за ви си ви ше од ин ди ви ду ал них и 
при ват них пре фе рен ци ја не го што је си стем ски ус по ста вљен.

Са ми мен то ри пре по зна ју зна чај но вог кон цеп та мен тор ства:
„До са да шња прак са мен тор ства је би ла да је мен тор тај ко ји мо ра да се слу ша и 

да је он мо дел. Пре по ру чи ла бих овај мо дел мен тор ства јер он по чи ва на по ве ре њу, 
отво ре но сти и раз ме ни, а са мим тим и од нос вас пи та ча и де те та тре ба та ко гле да ти.“ 

„Ова кав кон цепт олак ша ва рад, омо гу ћа ва са гле да ва ње соп стве них ди ле ма са 
раз ли чи тих аспе ка та, по ве зи ва ње уста но ва и раз ме ну ме ђу уче сни ци ма, осна жу је 
про фе си о нал но уса вр ша ва ње.“ 

„Раз ме на, еду ка ци ја и по др шка струч ња ка су уни вер зал ни по ступ ци ко ји би до-
при не ли уна пре ђи ва њу ком пе тен ци ја мен то ра ин ди ви ду ал но, али и учи ни ли мре жу 
ком пе тент ни јим си сте мом.“

„Сма трам да је овај кон цепт мен тор ства ве о ма до бар. Чак и чи ње ни ца да је ма ло 
те же ор га ни зо ва ти се вре мен ски и ускла ди ти све оба ве зе у ПУ и на те ре ну, ми слим да 
је до бро што су мен то ри из дру гих ЛЗ, са дру га чи јим ис ку стви ма, а по себ но зна чај ним 
сма трам функ ци о ни са ње мре же мен то ра. Сма трам да је та ко мо гућ ност ди вер зи фи-
ка ци је ве ћа, јер све сре ди не има ју не ке сво је спе ци фич но сти, раз ли чи та ис ку ства и 
раз ме њи ва њем до ла зи мо до до брих прет по став ки за мул ти кул ту рал ни при ступ, за 
ви ше ди мен зи о нал но пре и спи ти ва ње прак се и ства ра ње по вољ не кли ме за ди вер зи-
фи ка ци ју у сва ком сми слу“. 
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Али, да би се он за и ста и раз вио у по др жа ва ју ћу за јед ни цу уче ња, по треб но је 
за јед нич ко раз у ме ва ње свих мен то ра да „мре жа ни је хи је рар хиј ска, она је мре жа ко-
нек ци ја ме ђу јед на ки ма ко ји су по ве за ни не из при ну де, оба ве за, ма те ри јал ног ин-
те ре са или со ци јал ног уго во ра, већ због за јед нич ких вред но сти и уве ре ња да се за-
да так, ко ји ни ка да не би оства ри ли по је ди нач но, мо же оства ри ти са мо за јед нич ки” 
(Me a dows et al., 2005, пре ма: Pa vlo vić Bre ne se lo vić, 2010: 244). 

За кљу чак

Ис тра жи ва ње пе р спек ти ве мен то ра о по ста вље ном кон цеп ту мен тор ства у 
про јек ту ука зу је на чи ње ни цу да по др шка но вом кон цеп ту мен тор ства зах те ва про-
ме ну уста ље них оче ки ва ња и тра ди ци о нал не прак се, пре све га, про ме ну ори јен та-
ци је у раз у ме ва њу про ме не у обра зо ва њу са тех но крат ског на си стем ски при ступ 
про фе си о нал ном раз во ју. 

Пер спек ти ва мен то ра у од но су на при сту пе и мо де ле раз ви ја ња ква ли тет не 
прак се од сли ка ва при ступ прак си ко ји је усме рен на по бољ ша ње по сто је ћег ста ња 
у по је ди ним сег мен ти ма вас пит не прак се, што је по ве за но са раз у ме ва њем уло ге 
мен то ра као не ко га ко ре ша ва уо че не про бле ме, мо ти ви ше и пред у зи ма од ре ђе не 
ин тер вен ци је у да тој си ту а ци ји по мо ћу кор пу са про фе си о нал них зна ња, ве шти на и 
ста во ва ко ји се при ме њу ју у прак си. 

Мре жу мен то ра ко је по ве зу је за јед нич ка ви зи ја пре по зна ли су и са ми мен то ри 
као мре жу уче ће за јед ни це кроз ко ју се зна ња раз ме њу ју и ге не ри шу кроз уза јам но, 
за јед нич ко уса гла ша ва ње. Пи та ње раз ме не, као при мар ног пи та ња у по др жа ва ју ћем 
мо де лу, мен то ри пре по зна ју и на гла ша ва ју у сво јим од го во ри ма ко ји се од но се на до-
при нос у од но су на дру ге мен то ре, зна чај мре же мен то ра и до би ти од мре же, али се 
са ма мре жа са гле да ва као функ ци о нал но сред ство за по сти за ње ци ље ва.

Kонцепт мен тор ства за сно ван на ком пе тент но сти и ко ла бо ра ци ји прак ти ча ра и 
раз ви ја ње си сте ма мен тор ства као мре же по др шке мо же да бу де пр ва ве за у раз ви ја-
њу ком пе тент ног си сте ма. Мен тор је у про јек ту ви ђен као агенс со ци јал них про ме на 
и тран сфор ма ци је прак се ко ји за сту па пра ва и ин те ре се де це, ро ди те ља, вас пи та ча 
и дру гих ак те ра, чи ја је уло га пру жа ње по др шке по је дин ци ма да раз ви ју сво је ка па-
ци те те за од го во ран од нос пре ма прак си у про мен љи вим и раз ли чи тим дру штве ним 
кон тек сти ма и ства ра ње ја сно де фи ни са них усло ва и на чи на укљу чи ва ња свих уче-
сни ка на раз ли чи тим ни во и ма си сте ма. 

Да би се то оства ри ло, по треб но је ра ди ти на раз ви ја њу си сте ма про фе си о-
нал ног раз ви ја чи ји би фо кус био на де кон струк ци ји зна че ња ква ли тет не вас пит не 
прак се, раз у ме ва њу про фе си о нал ног раз во ја/уче ња као про це са пре и спи ти ва ња и 
из град ње за јед нич ког зна че ња, раз у ме ва њу зна ча ја и уло ге со ци јал не раз ме не у уче-
њу и раз ви ја њу ка па ци те та за ре флек сив ност, што је уско по ве за но са спо соб но шћу 
кри тич ког про ми шља ња пе да го шке прак се и спо соб но шћу да се прак са про ме ни.

Та ква вр ста си сте ма зах те ва да се обез бе де мо гућ но сти за све за по сле не да се ан-
га жу ју у обла сти за јед нич ког уче ња и кри тич ке ре флек си је, укљу чу ју ћи пла ће но вре-
ме за струч но уса вр ша ва ње (Pe e ters, 2008; Ur ban et al., 2011). За то је ва жно раз ви ја ти  
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си стем ску ком пе тент ност ко ја је исто вре ме но пру жа ње по др шке по је дин ци ма да 
раз ви ју сво је ка па ци те те за од го во ран од нос пре ма прак си у про мен љи вим и раз-
ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма и ства ра ње ја сно де фи ни са них усло ва и на чи на 
укљу чи ва ња свих уче сни ка на раз ли чи тим ни во и ма си сте ма.

Ова кав кон цепт мен тор ства ни је мо гу ће раз ви ти са мо кроз обу ке и осла ња ју ћи 
се на прет ход на зна ња и ис ку ства про фе си о на ла ца ко ји пре тен ду ју да бу ду мен то ри. 
Да би се раз вио си стем мен тор ства као „ко ла бо ра тив ни про фе си о на ли зам“ (Har gre-
a ves & Ful lan, 2000), по треб на је си стем ска по др шка и гра ђе ње про фе си је као етич ке 
прак се, прак се ко ја је во ђе на вред но сти ма, зах те ва пре у зи ма ње од го во р но сти и ба-
зи ра на је на де ље њу мо ћи.

Та ко ђе, по треб но је ини ци ра ти про ме ну кон цеп та про фе си о нал ног раз во ја 
кроз по др шку об ли ци ма про фе си о нал ног уса вр ша ва ња/уче ња ко ји под ра зу ме ва ју 
ис тра жи ва ње вла сти те прак се, про фе си о нал но умре жа ва ње, раз ви ја ње про је ка та и 
ко ла бо ра тив не ак ци је.
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MEN TOR SHIP AS PRAC TI TI O NER CO LA BO RA TION  
– MEN TORS’ PER SPEC TI VE

    Based on conducted researches many authors point out that professionalism in the field of 
education in early childhood is closely linked with the skill of critical study of pedagogic 

practice and the ability of changing it. In accordance with modern views and research of professional 
development which indicate the fact that training professionals is not sufficient if we want to create a 
sustainable change the issue of mentorship development becomes increasingly topical. The paper 
considers a concept of mentorship in the frame of the project Kindergartens without borders 2 – quality 
inclusive preschool education in Serbia, based on a systemic approach to professional development, as a 
support to improving the quality and the development of ethical practice of preschool education. The 
new concept of mentorship includes active integration and synergy of the requirements of practice and 
theory, competence in mutual process of learning and reflexive examination of one’s own practice, i.e. 
the ability of critical thinking and changing practice. The qualitative research was aimed at considering 
the perspective of mentors in the light of the mentoring concept. The results show that mentors see this 
kind of support as important in the processes of introducing changes in the practice and the development 
of quality in all dimensions of real context. The conclusion states that it is necessary to change the 
concept of professional development in order to ensure important support in the processes of changing 
the practice and the development of quality in all dimensions of real context.

  professionalism, competence, collaboration, mentorship.

МЕНТОРСТВО КАК КОЛЛАБОРАЦИЯ ПРАКТИКОВ  
– ТОЧКА ЗРЕНИЯ МЕНТОРОВ

    Исходя из результатов проведенных исследований, многие авторы отмечают, что 
профессионализм в области дошкольного воспитания и образования тесно связан  со 

способностью критического обсуждения педагогической практики и способностью ее изменения и 
приспособления. Современные исследования в области профессионального развития указывают 
на факт, что для создания и проведения  стабильных изменений обучение специалистов не 
достаточно и поэтому вопрос менторства становится все более актуальным. В статье 
рассматривается концепция менторства в рамках проекта  Детские сады без границ 2 – 
качественное инклюзивное дошкольное воспитание и образование в Сербии, которая базируется 
на системном подходе к профессиональному развитию, как поддержке созданию  качества и 
развитию практики дошкольного воспитания. Новая концепция менторства предполагает 
активное объединение и согласование практики и теории, компетентности в совместном 
процессе обучения и рефлексивного пересмотра своей собственной практики, вернее способность 
критического мышления и изменения практики. Проведенное качественное исследование было 
направлено на изучение и понимание установленной концепции менторства с точки зрения 
менторов. Результаты показывают, что этот вид поддержки менторы считают важным в 
процессе внедрения изменений на практике и развития качества во всех измерениях реального 
контекста. В конце статьи указывается на необходимость изменения  концепции 
профессионального развития и оказания системной поддержки новой концепции менторства.

   профессионализм, компетентность, сотрудничество, менторство.
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