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СОЦИЈАЛНЕ И РАДНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА КАО 
ПРЕДУСЛОВ КВАЛИТЕТНОГ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Резиме: Рад је посвећен анализи својстава предшколског система образовања у односу на 
компетенције неопходне за квалитетно функционисање тог система. Конкретно, рад се бави 
односом социјалних и радних компетенција у систему савремених компетенција васпитача 
и нове улоге васпитача професионалца. Данас је дошло време да уочимо неке нове исходе и 
циљеве образовања у складу са захтевима новог едукативног друштва. Свесни све значајније 
присутности промена образовања, морамо мислити и о томе како развијати моделе компе-
тенција потребних за квалитетан рад, посебно у корену система васпитања и образовања 
– предшколској установи. У овом раду се разматрају, по наводима неколико аутора, поделе 
компетенција васпитача, са посебним освртом на социјални и радни аспект овог проблема.
Кључне речи: компетенције васпитача, предшколска установа, социјалне компетенције, 
радне компетенције, савремено друштво

1. Уводна раЗматрања

Корени васпитно-образовног система налазе се у предшколској установи, 
која се такође, нашла у изазовима новог друштва. Прва едукативна средина у 
којој се дете, ван породице, образује, васпитава, социјализује и развија је дечји 
вртић. То значи, да улога вртића у животу и развоју детета може бити кључна. 
Да би предшколску установу ставили у оквир данашњег друштва, пре уласка 
детета у систем школовања, питање компетенција васпитача кључно је питање 
професионалних оквира тог задатка. Систем образовања захтева промене као 
што су: модернизација, интересантно наспрам досаде, практично више од вер-
балног, индивидуално, наспрам просечног. Данас живимо у цивилизацији која 
учи, ери информација и брзог преноса тих информација, где је важно да дете 
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научи учити, стално се усавршавати и бавити разним активностима. Васпитач 
као битан сегмент тог друштва треба доживотно да усавршава свој потенцијал 
и стално развија своје професионалне компетенције. Суштина је сачувати пози-
тивне вредности нашег образовања, надоградити нове и новим ефикасним мо-
делима рада усавршити образовни систем. Посебну пажњу треба усмерити ка 
корену образовног система, а то је рад у предшколској установи. 

Н. Сузић у својој књизи „Педагогија за 21. век“ говори на који начин надо-
градити васпитно-образовни систем. Он наводи да су системи надоградње: спо-
собност учења, креативност, критичко мишљење, демократија, интеракција, коо-
перативност, сусретљивост, сервилност, аутономија, мотивација. Аспект социјал-
них и радних компетенција васпитача наглашава кључну улогу у променама које 
воде предшколски систем савременом друштву и малој „квалитетној школици“. 

Најважније питање данашњег времена је шта деци пружити како би се 
афирмисала за квалитативан живот у ери информатичког времена, како да се 
прилагоде том времену и како да користе знања. Видно је да измене обухватају 
широк спектар компетенција које се увелико разликују од компетенција које су 
биле неопходне у претходној животној епохи.

2.  појам компетенцИје – нова Улога  
 васпИтача (професИоналнца) У  
 квалИтетном васпИтно-обраЗовном процесУ

Постоје многе дефиниције којима се дефинише појам компетенције. Са-
ма реч компетенција (лат. competere) има значење: „1. доликовати; (тежити на 
што) надлежност, дјелокруг, овлаштење неке установе или особе, мјеродавност; 
2. подручје у коме нека особа посједује знања, искуства; 3. принадлежности које 
некоме припадају“ (Клаић, 1978 : 735). Најкомплекснија дефиниција по којој се 
одређују компетенције је по Оксфордском енциклопедијском речнику. „Компе-
тенција је комбинација знања, вештина, ставова, вредности и навика које омо-
гућавају појединцу да активно и ефикасно делује у одређеној специфичној си-
туацији, односно професији. Компетенција подразумева имати неопходне спо-
собности, ауторитет, вештину и знање“ (Oxfords advancedleaners encyclopedic 
dictionary, 1989 : 183). По Тунинг појмовнику (Tuning појмовник, 2007), којим се 
највише служе психолози, компетенције представљају динамичку комбинацију 
когнитивних и метакогнитивних вештина, знања и разумевања, међуљудских, 
интелектуалних и практичних вештина, те етичких вредности. 

Наведене дефиниције имплицирају много заједничког, са мањим или 
већим освртом на одређену димензију компетенција. „Термин компетенција 
(енг. competences) постао је уобичајен термин који се користи, истина, у разли-
читим значењима, у скоро свим земљама. Његово појмовно одређење је нешто 
сложеније. На општем нивоу, термин компетенција има значење „надлежност, 
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меродавност, способност“ (Вујаклија, 1985). Не спорећи такво опште значење, 
већи број аутора покушавао је компетенције конкретније одредити. У суштини, 
у таквим прецизнијим формулацијама компетенције се одређују као „призната 
стручност или способност којом се располаже“ (Бранковић, 2009: 82).

Коначно, дефинисање компетенција васпитача и осталог просветног кад-
ра има кључну улогу у усавршавању целокупног образовног система. „Дефини-
сање компетенција освешћује улогу и одговорност свих институција које суде-
лују у појединим деловима образовања васпитача (од почетног високошколског 
до образовања за читав живот), те указују на неопходност њихове међусобне 
сарадње и оријентација ка заједничком циљу, постизању и одржавању високог 
нивоа стручности“ (Сучевић, 2008 : 69). Уочавање, познавање и дефинисање ос-
новних компетенција васпитача, омогућава надлежним особама и институцијама 
праћење квалитета и професионалног напредовања појединог васпитача, те се 
самом васпитачу омогућава самоанализа сопственог рада. Поред тога, треба да 
се подстиче свест васпитача о важности стручног и професионалног усаврша-
вања.

Подизање разине (нивоа) компетенција унапређује квалитет целокупног 
система. „Унапређивање квалитета рада у смислу постојања флексибилног ку-
рикулума, увођење разноврсних метода подршке, дидактичког материјала и ор-
ганизација рада у групи, прилагођавање физичке средине (структуирање инклу-
зивне средине која ублажава различитости) карактеришу приступ који маркира 
потребе деце као основни оријентир за адаптацију. Основни критеријум за избор 
и примену програма који се примењују јесу потребе деце и развијеност њихо-
вих способности. Додатна едукација и оспособљеност за рад са сваким дететом, 
партнерски однос родитеља и васпитача, доступност програма сваком детету, 
постојање и израда стимулативних програма за децу којој је потребна подршка, 
заступљеност тимског рада – основна су обележја савремене образовне интер-
венције која изискује квалитативне промене у раду и професионалном развоју 
васпитача“ (Срдић, 2010: 5).

Припремајући васпитаче као професионалце да у вртићима преузму нове 
професионалне иницијативе, омогућавајући потенцијалним партнерима и са-
радницима да се окупе око вртића као фактора укупног развоја, подижемо ниво 
квалитета рада у предшколској установи. Припремљеност васпитача као профе-
сионалаца да у вртићу преузму нове професионалне иницијативе подразумева и 
спремност да остварују глобалне и специфичне улоге на свим нивоима организа-
ционе структуре унутар предшколске установе. „О васпитачима – професионал-
цима, као особама које су високо обучене и компетентне далеко више сведочи 
испуњавање специфичних улога које проистичу из сегмента њихове имплицитне 
педагошке оријентације. Низ специфичних ситуација у којим се васпитач сва-
кодневно налази подразумева профил ангажованости у коме је васпитач истовре-
мено планер, иницијатор, дијагностичар, медијатор, организатор, креатор, доку-
ментатор, саветник, едукатор, учесник, модел и супервизор сопствене педагошке 
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праксе. Остваривање глобалних и специфичних улога рада васпитача унутар 
дечјих вртића као заједница учења део су процеса повишавања нивоа компетен-
ција подразумева трострукост процеса унапређивања квалитета: размишљање о 
томе како је нешто реализовано, које аспекте свог рада желимо да унапредимо 
и разматрање начина путем којих ћемо планиране исходе остварити“ (Исто, 46).

Улогу едукатора треба схватити као потребу за промењеном улогом вас-
питача и улагању напора да се уочи стереотип, а схвате нове тенденције и уведу 
нове стратегије у процес рада са децом предшколске доби. Прихватање нових 
образовних стратегија од стране предшколске установе и спремност васпитача 
за професионалнo усавршавање и подизање квалитета личних и радних компе-
тенција подразумева метод активног, партиципативног и искуственог приступа. 

Васпитач, практичар, који је професионално оспособљен мора да анали-
зира сопствени стил васпитавања; да пречишћава сопствене вештине васпита-
вања или управљања; да експериментише новим методама рада и идејама; да 
размењује своје идеје и вештине са колегама; да учи о савременим истраживањи-
ма на пољу васпитања и образовања; да се прикључује раду семинара и радио-
ница које организују професионалне организације; да се прикључује курсевима 
који се организују у оквиру Факултета и Високих школа струковних студија за 
образовање васпитачког кадра; да спроводи евалуацију рада у вртићу какао би 
проценио текуће активности и поставио циљеве за будући рад; да евалуира сва-
кодневно свој рад и рад вртића у целини, мењајући оно што изискује промену и 
др. (Центар за интерактивну педагогију, 2007).

Радне активности васпитача треба да подстичу једнакост, треба да су ус-
мерене на уважавање различитости међу људима и јачању способности деце за 
сарадњу. Улога васпитача је у томе да даје лични пример толеранцији, ублажа-
вању различитости и уклањању неједнакости.

3. дефИнИсање појма компетенцИја И место  
 соцИјалнИх И раднИх компетенцИја У свеопШтем  
 прИстУпУ компетенцИјама васпИтача

Према дефиницији компетенција коју одређује Оксфордски енциклопе-
дијски речник (1989), а и другим изворима, могу се одредити оквири васпитач-
ких компетенција. То су: 

 – професионална, 
 – педагошко-дидактичко-методичка,
 – радна. 

Под професионалном компетенцијом подразумевају се: нивои општег 
знања, способност планирања, способност извођења задатака, самовредновање 
и вредновање, суделовање у пројектима и стручно усавршавање.
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Педагошко-дидактичко-методичке компетенције подразумевају: поз-
навање и примену педагошке теорије и праксе, способност поучавања и праћења, 
креирање садржаја (планирање, програмирање, припремање), препознавање и 
решавање образовних проблема, разумевање социјалних и других околности које 
могу утицати на учениково изражавање и понашање, учење комуникације с ро-
дитељима и укључивање родитеља у рад школе, повезивање теорије и наставних 
метода стечених образовањем у наставној пракси и сналажење у међународним 
питањима. 

Радне компетенције подразумевају:
 – вештину сарадње,
 – преданост послу,
 – тимски рад,
 – осећај одговорности,
 – квалитет рада и
 – познавање језика. 

Радне компетенције подразумевају и практично знање и то: савесност 
(преузимање одговорности), оптимизам – унутрашња воља за рад, устрајавање 
на циљевима без обзира на резултате, иницијатива, изграђивање и неговање пра-
вилног говорног и писаног израза, општа комуникација и језичка писменост.

Када говоримо о компетенцијама, важно је одредити које су од њих те-
мељне и кључне, с обзиром да могу варирати од врло широких и уопштених, па 
до врло специфичних и стручних. Према наводима аутора Спаић, Кукоч, Башић 
(2001), разликујемо три димензије учитељске/васпитачке компетенције:

 – предметну компетенцију – знања одређеног подручја,
 – педагошко-дидактичко-методичку компетенцију – обухвата знања 

и вештине посредовања научних чињеница у настави одређеног пред-
мета,

 – психолошку компетенцију – особине личности учитеља.

Васпитача едукатора у средини за развој и учење, треба да одликује: креа-
тивност, иновативност, флексибилност, толерантност, емпатичност, стрпљивост, 
преданост развоју образовних постигнућа и брига за образовни развој ученика. 
Разумевање темељних појмова и вредности, развијање вештина и стицање пот-
ребних компетенција у подручју сопственог позива, битан су предуслов квали-
тетног рада и потреба савременог друштва. „Улога просветног радника је веома 
комплексна и треба да задовољи читав систем испреплетених очекивања свих 
учесника везаних за наставни процес, а то су: захтеви међународне заједнице, 
домаће јавности, непосредних давалаца услуга, корисника и њихових породица“ 
(Сучевић, 2008 : 71).

Осим класичног познавања рада и метода, поступака и стратегија поуча-
вања, васпитач у току свог едукативног и васпитног рада мора: 



НОРМА, XIV, 2/2009

184

 – познавати прикладне поступке у раду са мешовитим групама; 
 – бити спреман и припремљен за тимски рад; 
 – бити упознат са поступцима одржавања мотивације за учење;
 – бити способан за организовање оптималног и мотивационог окружење 

за учење и поучавање; 
 – знати применити и користити нову информациону технологију и
 – знати поставити јасне оквире дисциплине, али без присиле.

ЕУ стандарди и одређени национални стандарди (шкотски, холандски) за 
васпитачку и просветну професионалност:

Европски стандард Шкотски стандард Холандски стандард

	Компетенције за рад с 
људима

	Компетенција за рад са 
знањем, технологијом и 
информацијама

	Компетенције за рад у и 
за друштво 

	 Професионално знање и 
разумевање (8)

	Професионалне вештине 
и способности (9)

	 Професионалне 
вредноти и 
професионална 
преданост (6)

	Интерперсоналне 
компетенције

	Педагошке компетенције
	Познавање предмета и 

методике наставе
	Организацијске 

компетенције
	Компетенције за сарадњу 

с колегама
	Компетенције за сарадњу 

с вањским окружењем
	Способност рефлексије и 

развоја

 Европски стандарди, табела бр. 1

У већини наведених компетенција увиђају се карактеристике социјалних 
компетенција: сарадња са другима, сагласност, усаглашеност са циљевима групе, 
стварање веза, бити вођа или бити вођен, уважавање различитости и др. У табели 
Европских стандарда компетенција препознају се социјалне компетенције.

Васпитач треба да развија знања нужна за испуњење социјалне димензије, 
културе, познавање мимике, геста, ритма, важности невербалне комуникације, 
поседује знања о друштвено-културним сличностима и разликама сопствене 
земље и других земаља, поседује знања о културолошком садржају, књижевном 
тексту и друга општа и интердисциплинарна знања.

Прихватљива подела компетенција је и класификација компетенција Н. 
Сузића, који пише о двадесет осам компетенција за 21. век и разврстава их у че-
тири подручја (упутна према психолошким поделама): 1. когнитивне компетен-
ције ( издвајање битног од небитног; постављање питања; разумевање материје и 
проблема; памћење и одабир информација; одабир информација; конвергентна и 
дивергентна продукција; евалуација), 2. емоционалне компетенције (емоционал-
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на свест; самопоуздање; самоконтрола; емпатија и алтруизам; истинољубивост), 
3. социјалне компетенције (разумевање других; групни менаџмент; саглашеност 
и усаглашеност са циљевима; подршка другима; уважавање различитости; толе-
ранција и демократија; осећај позитивне припадности), 4. радно-активне компе-
тенције (познавање струке; општеинформатичка и комуникацијска писменост; 
самосвест и преузимање одговорности; перзистенција; мотив постигнућа; воља 
за рад; оптимизам; коришћење властитих могућности).

Социјалним аспектом компетенција Сузић подразумева:
 – разумевање других индивидуа и група, тумачење групних емоционал-

них струја и снага односа;
 – сагласност, усаглашеност са циљевима групе или организација, кола-

борација;
 – групни менаџмент, бити вођа или бити вођен, стварање веза, способ-

ност уверавања, организационе способности, тимске способности, по-
дела рада;

 – комуникација, слушати отворено и слати уверљиве поруке, комуника-
ција „очи у очи“, ненасилна комуникација;

 – подршка другима и сервилна оријентација, сензибилитет за развојне 
потребе других и подржавање њихових способности;

 – уважавање различитости, толеранција, демократија и
 – осећање позитивне припадности нацији и цивилизацији.

Радно-акционе компетенције, како их он назива, подразумевају:
 – познавање струке или професионалност;
 – општа информатичка и комуникацијска писменост, познавање енглес-

ког или неког другог страног језика;
 – савесност, преузимање одговорности за лична остварења;
 – перзистенција, истрајавање на циљевима упркос препрекама или не-

успесима;
 – мотив постигнућа, тежња за побољшањем или остваривањем најви-

ших квалитета;
 – иницијатива, спремност да се искористе указане могућности
 – оптимизам, унутрашња мотивисаност, воља за рад.

Сагледавши суштину, социјалних компетенција васпитача у едукативној 
средини за учење, развој и социјализацију, имплицирано на квалитет њиховог 
рада, уочавамо неопходност свих компонената ове врсте компетенција. Васпитач 
треба да разуме друге индивидуе, посебно децу са којом ради, треба да усагласи 
свој рад са радом читаве групе деце коју води, мора бити добар вођа, треба добро 
да организује едукативни рад и ствара неопходне везе у групи. Васпитач мора би-
ти и добар комуникатор, уверљив, али ненасилан. Активност васпитача захтева 
висок степен сервилности, толеранције, демократичности и сензибилности. Об-
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разовни систем, данас, укључује и социјалну инклузију и примену инклузивног 
програма рада. 

Ако анализирамо и имплементирамо радне компетенције, увиђамо не-
опходност аспеката радних компетенција у едукативној средини као што је пред-
школска установа. Данашње дете се игра на компјутеру, у већини случајева, као 
некада девојчице луткама, а дечаци аутићима. То подразумева већу наобразбу 
поучитеља од оних који се поучавају, значи деце. Васпитач који децу жели фор-
мирати у позитивне личности и нечем поучити мора бити мотивисан и спреман 
на разну врсту препрека и баријера од понашања детета, до лошијег учења. Ње-
гова величина је у истрајности и неодступању ка циљу упркос препрекама. То 
захтева и дозу оптимизма у раду.

Савремено друштво укључује, значи, неопходност високог степена со-
цијалних и радних компетенција васпитача који раде у остваривању предшкол-
ског програма. Наравно, то не искључује потребу и других врста компетенција 
(когнитивних, емоционалних) којима се нисмо бавили у овом раду. 

4.  кљУчне дИменЗИје соцИјалнИх И  
 раднИх компетенцИја васпИтача

Социјалне компетенције подразумевају усаглашеност индивидуалних 
потреба и понашања у социјалном окружењу, потребама и понашању других. „У 
основи су социјалне вредности базиране на алтруизму и способности емпатије 
које особи омогућују да схвати друге, да своје акције и емоције базира на узајам-
ном уважавању и поштовању“ (Сузић, 2004 : 9). Кључне димензије моралности и 
етичности у социјалним компетенцијама васпитача су: поштовање и разумевање 
других, првенствено деце; осећај одговорности за сопствени допринос групи; за-
лагање за примену декларације за права детета; доношење одлука на бази етич-
ких принципа; помоћ детету у његовом развоју и напредовању, у кризним ситуа-
цијама и социјалним односима; фер-плеј у социјалним конфликтима међу децом; 
објективно вредновање и критичко, али и самокритичко сагледавање социјалних 
норми у контексту хумане етике.

Морална и етичка димензија радних компетенција васпитача лежи у етици 
вредновања личних и социјалних активности. Вредносни аспекти ове компетен-
ције имплицирани на савременог васпитача у предшколској установи су: објектив-
ност и критичко сагледавање сопственог рада и сопственог успеха на кориснику; 
задовољавање потреба корисника – детета; подршка развоју радних компетенција 
код деце; иновирање властитог рада према потребама савременог друштва; подрш-
ка акцијама и сопствена иницијатива, те објективност и неутралност. „Радно-акци-
оне компетенције представљају практичну или изведбену оспособљеност човека 
да донесе адекватне одлуке, да оствари зацртане циљеве, да објективно сагледа 
учињено, да пружи подршку другима у раду и да сусретљиво делује према другим 
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људима“ (Сузић, 2004 : 10). Етичност и моралност је незаобилазна димензија ових 
компетенција. Омаловажавање других, искључивост и нетолеранција, које пред-
стављају неморалност и неетичност, искључују ову компетенцију.

5. ЗакљУчна раЗматрања

Будући да професионализација струке носи у себи развојност и динамику, 
стизање до нивоа европског концепта образовног система, што укључује и пред-
школски систем образовања, подразумева укључивање низа нових компетенција 
васпитача у складу са захтевима савременог друштва. Непримењивање културно-
потпорних средстава којима предшколска установа треба да располаже, одсуство 
социо-културне подршке, неискоришћеност ресурса организационе, едукативне 
и људске природе доводи до закључка да васпитно-образовни систем, а тиме ни 
предшколски образовни систем, не делују у правцу припремања и оспособља-
вања васпитача за савремени информациони концепт новог друштва. 

Основни недостаци у оквиру концепта нових компетенција, суштинским 
димензијама социјалних и радних компетенција и одсуство захтева за доживот-
ним усавршавањем и професионалним развојем, показатељи су у оквиру којих 
поља савремена образовна интервенција на унапређивању професионалног раз-
воја васпитача може допринети комплетнијем остваривању педагошких стандар-
да и успостављању система квалитета, у чијем се средишту налази васпитач као 
особа спремна за пут ка савременом друштву.

Напомена: Чланак је реализован у оквиру једногодишњег научно-истра-
живачког пројекта Педагошког факултета у Сомбору под називом „Савремена 
разредна  настава: од теоријског знања до професионалних компетенција” (2010).
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Summary: The paper deals with the analysis of preschool education system characteristics in 
relation to competences needed to maintain the quality of the system functioning. More precisely, 
the paper focuses on the relation between social and work competences within the system of 
contemporary preschool teachers’ competences and their new role as professionals. Today, 
the time has come to search for new outcomes and goals in order to meet the needs of the new 
educative society. Significant changes within education demand from us to develop new models of 
competences that are needed for high quality work, especially in the root of educational system, i. 
e. in preschools.  This paper discusses possible classifications of preschool teachers as suggested by 
several authors, with a particular focus on social and work aspect of this issue.
Key Words: preschool teachers’ competences, preschool institution, social competences, work 
competences, contemporary society.




