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Резиме: Рад се бави питањем квалитета образовања савремене школе, квалитетне наста-
ве и квалитетног, компетентног наставника. Покушајем маркирања основних тачака ме ђу-
собне повезаности и  условљености ова три феномена, разматра се стратешки оквир ре-
формских процеса у образовању, у функцији побољшања квалитета образовања и, у том 
контексту, неопходних промена. Указивањем на ризике и евентуалне дилеме које могу да 
угрозе планиране промене, сагледава се положај наставника у данашњој школи, при чему се 
у неким сегментима покушава дати одговор на питање: да ли је и у којој мери квалитетан, 
компетентан наставник претпоставка савремене школе и наставе? 
Кључне речи: квалитет образовања, савремена школа, квалитетна школа и настава, компе-
тенције наставника, образовање и професионални развој наставника.

Већ дуже време су у научној, а све више и у лаичкој јавности, у употреби 
синтагме „квалитетно образовање“, „квалитетна школа“, „квалитетан настав-
ник”. То отвара питање шта се под појмом квалитет подразумева?

У научним расправама појачано интересовање за квалитет образовања и 
указивање на потребу да се исти побољша, објашњава се разлозима који се нала-
зе у факторима друштвено-економске и педагошке природе.

Још током 60-их и 70-их година 20. века, у земљама ОЕСD-а спровођене су 
реформе у којима је акценат стављен на потребу да се израде системи и услови обра-
зовања који ће обезбедити квалитативан раст и омогућити ширење приступа образо-
вању за нове кориснике, тј. омогућити већу једнакост прилика за све.

Експанзијом образовања, демографски и друштвено наметнуте и подстак-
нуте схватањем по коме је у квалитету и порасту образовања кључна детерминан-
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та акумулација капитала, развијено је снажно убеђење да образовање представља  
покретачку снагу друштва и пут ка друштвеној мобилности.

Међутим, велика експанзија у образовању, изазвала је на свим нивоима 
низ проблема: између осталих, дошло је до пораста нивоа незапослености мла-
дих, што је довело до широко распрострањеног феномена дуготрајне незапосле-
ности међу припадницима свих старосних група, затим, много младих људи на-
пуштало је школе са слабом припремом за живот и рад, а веза између образовања 
и друштвене мобилности није више била тако очигледна. Узроци оваквог стања 
маркирани су и приписивани ниском квалитету образовања. Тако је питање пада 
квалитета образовања било актуализовано почетком 80-их година 20. века, најп-
ре у земљама ОЕСD-а. 

Разматрање овог питања и данас је веома актуелно, а један од разлога да-
нашњих расправа о потреби преиспитивања и побољшања квалитета образовања 
је у томе што друштво у целини, или поједине социјалне групе, констатују неза-
довољство организацијом, деловањем и исходима образовног система.

Основни проблем у поменутим расправама приписује се чињеници да се 
сам појам „квалитет“ широко тумачи.

 
Квалитетно образовање, Квалитетна 
шКола, Квалитетан наставниК

Појам „квалитет“ не користи се једнозначно, концепт „квалитет образо-
вања“ може имати вишеструко значење, а често може бити и субјективно тума-
чен. „Он се може употребљавати у описном и нормативном значењу. Са дескрип-
тивне тачке гледишта, квалитет може једноставно означавати карактеристику 
или атрибут.“ (Милутиновић, 2008, 137) Ако се користи у овом контексту, онда се 
он може односити на неодређен број квалитета или дефинисаних карактеристика 
школе, школских региона, регионалних или националних система образовања, 
наставника, ученика, уџбеника...

„Концепција квалитета образовања тесно је повезана са појмовима као 
што су, нпр. образовни стандарди, ваљаност, изврсност, поузданост, тако да 
није увек једноставно схватити, (...) нити идентификовати образовни ентитет на 
који се концепција квалитета односи. Да ли је то школа, образовни систем, наста-
ва или исход образовања?“ (Милутиновић, 2008, 136)

Проблем постаје још сложенији јер се у том контексту постављају питања: 
квалитет чега? И квалитет кога? Етичко питање: зашто је потребно то радити?,  
не ослобађа нас уверења да ће приступ квалитету образовања, у великој мери 
зависити управо од одговора на ова питања, као и од политичког контекста у који 
је квалитет образовања инкорпориран.

Као општи или заједнички термин, он није синоним једног атрибута, већ 
у себи носи суштину ентитета, при чему је много прецизније да се говори о од-
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ређеном квалитету онога на шта се он тачно односи: школе, система, учионице, 
уџбеника, наставника, наставе...

„Иако се оба значења појма квалитет могу окарактерисати као дескрип-
тивна, то не значи да она не могу бити и антагонистичка због тога што суштинске 
карактеристике могу бити потпуно другачије за различите посматраче или инте-
ресне групе.“ (Милутиновић, 2008, 137) 

У нормативном значењу, квалитет се може односити на утврђивање по-
ложаја једног образовног ентитета на одређеној скали вредности. Нпр. при про-
цени квалитета једне школе или наставника може се користити оцена „слаб“, 
„осредњи“, „добар“, „изузетан“, што је опет мање или више произвољна оцена 
вредности и идентификације, јер не говори релационо (компаративно) где се та 
школа и тај наставник налазе у односу на друге школе или друге наставнике.

Квалитет се у неким дискусијама одређује и као ефективност, односно, и 
као степен у којем су постигнути одређени или жељени циљеви.

Квалитет се може односити и на способност постизања одређених ре-
зултата. Квалитет школе се може исказивати кроз читав низ њених особености: 
просторним капацитетима, опремљеношћу савременим наставним средствима, 
бројем ученика, квалификацијама наставника, сарадњом са окружењем и локал-
ном заједницом, итд. Иста школа може по неким проценама бити квалитетна, а 
по неким мање квалитетна или неквалитетна. 

Када се говори о квалитету наставника, онда се квалитет може одредити 
као оваплоћење карактеристика (у значењу изврсности) које су прихваћене у од-
ређеном друштву. (Милутиновић, 2008)

Обезбеђење квалитета образовања, које би одговорило на нове потребе 
савременог друштва, савремене школе и савремене наставе, нужно обухвата и 
питање компетентности наставника. У том контексту, од наставника у квалитет-
ној школи и настави се тачно захтева одређени квалитет рада и знање.

Према Гласеру (Glasser, 2005), можемо издвојити три битне димензије 
компетенције учитеља: професионална компетенција, педагошко-дидактичко-
методичка и радна компетенција. 

У студији Педагогија за 21. вијек, аутор Ненад Сузић (Сузић, 2005, 69) је 
дао модел двадесет осам компетенција за 21. век, сврстаних у четири подручја:

 – когнитивне компетенције,
 – емоционалне компетенције,
 – социјалне компетенције и 
 – радно-акционе компетенције.

Компетенцију као општу способност појединца, па тако и наставника, не-
ки модели савремених образовних концепата у Европи истичу као неопходну за 
другачије артикулисање односа појединац–друштво. Самокомпетенција и социјал-
на компетенција наглашавају се као кључне за постизање капацитета оптималне 
компетентности особе да стиче и развија акционо искуство током читавог живота.
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За разматрање квалитета образовања, од изузетног значаја су компетен-
ција наставника, као и школска постигнућа ученика. Међутим, за комплексније 
разумевање квалитета образовања није довољна само процена компетенција и 
постигнућа, већ и евалуација персоналних карактеристика наставника и учени-
ка. То подразумева и процену доживљаја и оцену положаја у којем се налазе. 
Одређење квалитета се налази „под снажним утицајем локалног окружења и 
околности, укључује осећања, ставове, вредности и облике понашања примерене 
локалном контексту.“ (Милутиновић, 2008, 138) Све то указује да квалитет обра-
зовања не треба процењивати само са аспекта когнитивног разумевања и развоја, 
већ је потребно укључити и социјалне и друге димензије учења. Компетентност 
појединца, у овом случају наставника, како наводе бројни аутори, развија се и 
не односи се само на лично напредовање и личну срећу, него свој пуни смисао 
добија тек у интеракцији са другим људима, са степеном и квалитетом њиховог 
напретка.

 

стратешКи оКвир реформсКих процеса у 
образовању у фунКцији Квалитета

Развој функционалног образовног система, спремног да одговори на нове 
потребе глобалне економије, на изазов вредности мира у овом региону и на финан-
сијску одрживост, јесте оно што је нашој земљи сада потребно, а постоје уверења 
да њега треба градити на позитивним својствима и позитивној традицији сада-
шњег система.

Стратешки оквир који се ослања на сагледавање ситуације, идентифика-
цију постојећих проблема и анализу затеченог стања, важан је фактор у процесу 
неопходних реформи у образовању. О томе говоре и аналитички извештаји раз-
личитих експертских група и организација, који дају конкретне предлоге, уоча-
вају потенцијалне ризике и добитке, при чему не занемарују очекивану реакцију 
различитих интересних група, као ни конкурентске захтеве управљене ка Вла-
диним фискалним ресурсима у току транзиције на тржишну привреду. У том 
смислу постављени су следећи циљеви образовне реформе у нашој земљи, који 
су одредили и дефинисали и стратешке правце управљања обимом и квалитетом 
образовања и професионалног развоја наставника:

 – реорганизавање школског система ради његовог што ефикаснијег до-
приноса економском опоравку земље,

 – модернизовање или реорганизовање школског система као суштинска 
подршка развоју демократије у земљи,

 – модернизовање школског система као суштинска подршка будућој ев-
ропској интеграцији земље. (Образовање и професионални развој на-
ставника, предлог промена, 2002–2005, Група за образовање и усавр-
шавање наставника, Београд, 2001) 
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Побољшање квалитета образовања на свим нивоима претпоставља:
 – успостављање система за процену квалитета и евалуацију образовног 

постигнућа институције,
 – побољшање образовања наставника и успостављање система за конти-

нуирани професионални развој наставника и другог образовног особља,
 – осавремењавање наставних планова и уџбеника.

Целокупно унапређивање образовног система у нашој земљи почива на 
три носећа стуба, тј. има три главна ослонца:

 – децентрализацију и демократизацију;
 – побољшање квалитета наставног процеса и учење образовних сад-

ржаја и образовних постигнућа;
 – унапређење образовне инфраструктуре и опремање образовних инсти-

туција. (Образовање и професионални развој наставника, предлог 
промена, 2002–2005, Група за образовање и усавршавање наставника, 
Београд, 2001) 

Сва три поменута ослонца треба развијати истовремено (уз координацију 
која ће их узајамно подржавати) на националном и на локалном нивоу.

стратешКи правци промена у образовању 
и професионалном развоју наставниКа

Многи теоретичари сматрају да је личност наставника веома значајна, 
можда и одлучујућа варијабла у наставном и васпитно-образовном процесу 
(Allport, 1970). На ово утичу сталне промене у школи и друштву, увећани захтеви 
стручне и педагошке природе, као и све већа сложеност друштвених промена и 
односа. Ако прихватимо тезу да су очекивања друштва од наставничке професије 
велика, јер се у рукама наставника налази богатство друштва и државе, а то су 
деца и млади, односно подмладак, онда је разумљив и захтев да наставници буду 
квалитетно професионално припремљени и образовани за тај тако сложени зада-
так, као што је образовање других.

Образовање наставника, тј. припремање кандидата за ову професију, акту-
елно је питање, не само због сложености и значаја ове професије, већ и због 
чињенице да је у целом свету данас образовање кључ опшег развоја појединца и 
друштва, а исто тако и због значајних промена које су неопходне у концепцији раз-
воја наше савремене основне школе. Промена појединца и друштва у склопу низа 
других (друштвено-политичких, економских, културно-просветних и др.), захтева 
измењени стручни профил и припрему наставника. Очекивања од њих су велика, 
како у погледу ангажовања, тако и у погледу квалитета педагошког рада. Улога 
наставника подразумева квалитетан, али и константан професионални развој. Нов 
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начин припремања наставника за рад у савременој основној школи, захтева и уск-
лађивање образовања и васпитања са ширим (европским) контекстом.

Основно, односно базично образовање, одувек је било од посебног зна-
чаја, а наставници су у том основном образовању младих имали незаменљиву 
улогу. На значај основног образовања указују националне међународне органи-
зације, истичући захтев да оно буде отворено, флексибилно и способно да прати 
бројне научне, технолошке, економске и социјалне промене.

Основно образовање је постало улазница за живот, па га треба организова-
ти да омогући исказивање стваралачког потенцијала ученика. При томе се обич-
но акценат ставља на личност наставника, који је „дежурни кривац” за постојеће 
стање, али и носилац будућих прогресивних промена.

Поред неких универзалних захтева који се односе на професију наставни-
ка, морају се имати у виду и они који се односе на специфичне услове и карактер 
школе у којој ће они предавати, а затим и на друштвене услове и околности у 
којима ће се остваривати планирани циљеви и задаци образовања и васпитања.

Сагледавајући развојни пут улоге наставника, приметићемо да се према 
захтевима и потребама друштва који се преносе на ученике мењају садржаји и 
односи између актера васпитно-образовног процеса, ученика и наставника.

Зато је улога наставника увек стара и нова, а на његов значај се увек изно-
ва може указивати. Постоје неке улоге наставника које су својствене овом позиву, 
док су друге, нове, често изненадне и зато променљиве. Брзе и сталне проме-
не у свим областима живота и рада, стављају наставника пред нове захтеве и 
стандарде. „У школи прошлости узроци успеха или неуспеха ученика највише 
су довођени у везу са способностима за учење, мотивацијом, аспирацијама 
и другим унутрашњим чиниоцима. У савременој школи узроци успеха или 
неуспеха ученика се, осим способности и других унутрашњих фактора, доводе у 
везу и са учитељем (наставником), односно са његовом дидактичко-методичком 
стручношћу и са неким особинама личности које се сматрају посебно значајним у 
овој професији.“ (Јанковић, Илић, 2008, 281–282) Наставник је данас одговорнији 
за ефекте, исходе и квалитет свога рада.  

Савремено доба наставницима је донело бројне и различите задатке и  
улоге (као допуну онима које су до тада већ испуњавали) које се односе на на-
ставу и учење: да буде пријатељ детету, човек од поверења, стручњак, саветник, 
преносилац проверених културних вредности, особа која подстиче и усмерава 
развој личности, понекад и нека врста замене за родитеље, дијагностичар, тера-
пеут, мотиватор, аниматор, итд. Наглашавајући значај поменутих улога, познати 
психолог Озбел (Ausubel, 1968), давно је указао да је чудно што се још увек, 
као најважнија улога у савременој школи, издваја његова функција „усмеривача 
активности учења”. При оваквом приступу, главна функција наставника данас 
није искључиво давање информација, пошто се то брже, једноставније и ефи-
касније може обавити одговарајућом применом других образовних средстава и 
поступака. Захтеви савременог доба и савремене школе, све више стављају на-
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ставника у улогу консултанта, саветника учења и самообразовања ученика. На-
ставник ученике и даље учи, али је његов превасходни задатак да им помогне да 
усвоје начине, технике и вештине самосталног стицања знања. Имајући све ово 
у виду, нужно нам се поставља питање значаја и важности образовања будућих 
наставника, а у том контексту и питање школске селекције за ову професију. Се-
лекција будућих наставника је неопходна и оправдана, али она не подразумева 
само „школску селекцију”, односно знања стечена претходним школовањем и 
постигнути успех, већ истовремено и утврђивање интелектуалних, физичких, 
емоционалних, социјалних и других својстава потребних за успешну реализа-
цију васпитно-образовних циљева и задатака. С обзиром да је професија настав-
ника веома сложена, захтевна и одговорна, она  треба да буде и на одговарајући 
начин друштвено вреднована и награђена, а они који желе да се баве овом про-
фесијом, морају добити квалитетно образовање, односно стручно, квалитетно и 
савремено се припремити.

Међутим, без друштвене и економске подршке, ови захтеви остаће само 
на нивоу лепих жеља. Квалитетно образовање оствариво је уз поуздано базично 
образовање и касније квалитетно усавршавање при раду. Делотворни наставни 
процеси зависе од професионализма наставника и од интеракције између настав-
ника и ученика, ученика и ученика, ученика и уџбеника. Квалитетно образовање 
које укључује стручну селекцију кандидата је савремене тенденција у образо-
вању наставничког кадра.

У нашој земљи, учитељи разредне наставе (за прва четири разреда основ-
не школе), стичу квалификације на учитељским, односно педагошким факулте-
тима. Предметни наставници (за друга четири разреда, у концепцији основне 
школе у осмогодишњем трајању, какву још увек имамо), стичу образовање за 
свој предмет на одговарајућим факултетима. Око 30000 студената студира на тим 
факултетима, а годишње дипломира око 2000. Према томе, могли бисмо да за-
кључимо да су капацитети система за образовање наставника, у целини узев, у 
нас, адекватни. Међутим, потребна је нова концепција, нов приступ образовању 
наставника, који би обухватио питања обнове и осавремењавања наставног пла-
на и програма, побољшање организације практикума који студенти обављају у 
школама, као и питање селекције. Селекција у основи има две битне функције: 
техничку и социјалну. Техничка се односи на утврђивање склоности и способ-
ности, а социјална подразумева утврђивање легитимних права и повезаности из-
међу школе и друштва. Селекција би требало да повезује тежње и оријентацију 
оних који желе да буду учитељи и наставници да се кроз процес образовања 
квалитетно оспособе, тј. припреме да успешно остварују постављене циљеве и 
задатке своје професије, а тиме буду у функцији остваривања циљева и задатака 
савремене  школе.

У свим расправама о реформи образовања (како у европском образовном 
контексту, тако и у нашој земљи) истиче се да је од пресудног значаја квалитет, при 
чему се користи синтагма „квалитет пре свега“. То подразумева професионално 
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способан и образован кадар, јер без квалитетно образованих наставника тешко 
је очекивати запаженије исходе у васпитно-образовном процесу, и успешно 
спроведену реформу. Стратешке одреднице управљања обимом и квалитетом 
образовања наставника условљени су изградњом професионалних компетенција 
базираних на стручним квалитетима.

Наглашава се принцип доживотног учења и учења усмереног на образо-
вање, као и потреба успостављања система праћења и вредновања квалитета об-
разовања, значај одређених и утврђених стандарда и евалуације. Данас се говори 
о потреби професионализације наставничког кадра, а да би се у томе успело, 
неопходно је поставити стратешке правце којима би се то могло постићи. Стра-
тешки правци и циљеви професионалног развоја наставника подразумевају:

 – образовање наставника подићи на висок ниво захтева, инсистирати 
на квалитету и усагласити га са тенденцијама европског образовања и 
професионалне припреме наставника;

 – појачати блок психолошко-педагошких предмета, који студенте при-
премају за посредовање генеративних и практично применљивих 
знања и умења;

 – оспособити студенте да користе нове образовне технологије;
 – увести системе кроскурикуларних и других изборних предмета;
 – оспособити студенте за истраживања у настави;
 – уједначити квалитет различитих методика;
 – ојачати програме за помоћ деци с посебним образовним потребама;
 – увести програме за рад са децом из различитих културних и језичких 

средина;
 – увести курс који се бави комуникацијом, тимским радом и успос-

тављањем конструктивних односа са свим учесницима у наставном 
процесу;

 – стручном усавршавању наставника пружити већу пажњу у циљу пру-
жања подршке професионалном развоју наставника кроз доступност 
стручних публикација, приручника и друге стручне литературе, а 
одмах затим и указати на потребу да се финансијски стимулишу на-
ставници који учествују у квалитетним програмима стручног усавр-
шавања; усавршавање наставника се планира у виду континуираног 
професионалног развоја, кроз семинаре и међусобно повезивање на-
ставника на локалном нивоу; захтева се и обука у области савремених 
информационих технологија у образовању, за активно учење и кри-
тичко мишљење, као и оспособљавање за вођење образовних радиони-
ца и унапређивање комуникационих вештина;

 – изградити систем селекције кандидата за наставничке професије, како 
за универзитетске студије, тако и након запошљавања у наставничкој 
професији.
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ризици и дилеме Који могу да угрозе или 
успоре планиране промене  

Образовање и професионални развој наставника, у склопу реформе це-
локупног образовног система у нашој земљи, наилази и на проблеме који носе 
одређени степен ризика и самим тим могу да угрозе процес планираних промена.

Да би се боље разумео садашњи положај образовања, а у том контексту и 
положај образовања наставника, мора се узети у обзир  и чињеница да је у про-
теклом периоду проценат издвајања за образовање из бруто националног произ-
вода био у опадању. Дугогодишње ниске плате, живот на ивици сиромаштва и 
лоши услови рада, резултовали су не само губитком мотивације наставника, него 
и појавом корупције. Примећено је да су у последње време ове појаве донекле 
заустављене у даљој ескалацији, али стање још увек није на примереном нивоу. 
Ако је вучна снага сваке реформе образовања управо наставник, онда ефикас-
ност и брзина промена у образовном сектору зависи од њихове професионалне 
способности и спремности да примене нове поступке и преузму нове одговор-
ности, а у условима тренутне економске ситуације низак ниво наставничких пла-
та и ниска мотивација представљају главну претњу и ризик реформском процесу.

Негативна селекција кандидата за наставничку професију је последица 
дуготрајног лошег социјалног и материјалног положаја образовања. Дужи низ 
година, млади који су се пријављивали за упис на учитељске и друге наставничке 
факултете су били они са лошим школским успехом, који често нису могли да 
положе пријемне на другим факултетима. 

Око 90% студената на учитељским факултетима је женског пола. Ово ука-
зује на дугогодишњу тенденцију феминизације наставничке професије, посебно 
на предшколском и млађем основношколском нивоу. Степен феминизације се 
смањује са нивоом образовања: проценат жена (учитеља) у млађим разредима 
основне школе је 61%, у средњим школама (професора) је 53%, а на високим 
школама и факултетима је око 40% припадница женског пола. (Образовање и 
професионални развој наставника, предлог промена, 2002–2005, Група за обра-
зовање и усавршавање наставника, Београд, 2001, стр. 8)

Даље, дипломци тзв. наставничких факултета радије траже послове изван об-
разовања, чак и када дипломирају на овим факултетима. Присутно је и осипање сту-
дената, тј. известан број студената који никада не дипломирају, а дужина студија код 
једног дела студената је неоправдано дуга (7–8 година). Преласком на студије према 
усвојеној Болоњској декларацији, очекује се да ће ове појаве  бити предупређене.

Поред овога, треба поменути и проблем прилива и одлива наставничког 
кадра. Појаву дефицита наставника матерњег језика, енглеског језика, информа-
тике, прати суфицит учитеља, тј. професора разредне наставе. Школе решавају 
проблем дефицита наставног особља запошљавајући студенте, наставнике са 
дипломама виших школа и пензионисане наставнике. Ситуација је у овом погле-
ду иста и на основношколском и на средњошколском нивоу. Таква ситуација води 
ка извођењу наставе од стране нестручно заступљеног кадра.
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Неизвесност запошљавања може успорити реформске процесе и одврати-
ти младе од наставничких занимања. Према последњим подацима Националне 
службе за запошљавање, Филијала Сомбор, стоји да многи од незапоследих на-
ставника (и учитеља) на посао чекају и до пет година, они су у тзв. дугорочној 
незапослености. Међутим, треба имати у виду и то да се 2–3% незапослених у 
једној професији (од укупног броја радно ангажованих особа) сматра економс-
ки оправдано, због флуктуације, демографских кретања, друштвено-економских 
миграција становништва, одлива кадра услед одласка у пензију, већег или мањег 
уписа деце у школе и сл. 

Упркос тешкоћама, данас се може рећи да је у сектору образовања при-
метан тренд који указује на побољшање ситуације. Образовни систем је одржан 
у функционалном стању, истина под великим и значајним оптерећењима, у сва-
кодневној школској и образовној пракси. Успело се у настојањима да се одржи 
основни професионални ниво знања и вештина, који уз одређену допуну и усавр-
шавање, представља главну основу извођења промена у образовању.

основне одреднице савремене, Квалитетне 
шКоле и наставе и Компетенције наставниКа 

Многи теоретичари већ дуже времена износе аргументе у прилог неопход-
ности настајања нове, савремене, квалитетне школе. Шта карактерише савреме-
ну школу и које су савремене тенденције њеног развоја? Синтагма савремена 
школа на „неки начин изражава школу у транзицији, којој није сврха само тех-
нолошка трансформација већ и промена циљева, филозофије и укупне методоло-
гије васпитања и образовања, првенствено наставе.“ (Ратковић, 2002, 12)

Поједини аутори (Ратковић, 2002: 15) истичу неколико основних индикато-
ра промена које оцртавају контуре такве школе и онога што се од ње очекује: 

 – стварање новог типа савременог човека,
 – обезбеђење образовања као процеса прилагођеног појединцу и њего-

вом личном развоју,
 – померање класичног образовног система са традиционалног колосека 

ка савременом curricullumu и организацији, методама и техникама ре-
ализације квалитетне наставе,

 – квалитетне промене у припреми наставника (учитеља),
 – промене у интеракцијском односу ученик–наставник.

Овде се може поставити питање: да ли је савремена школа нужно и добра, 
квалитетна школа, и уопште, шта је добра, квалитетна школа? У том контексту, 
значајна је опсервација да је добра школа она „која ученике учи да мисле, како би 
могли да знају, и да знају, како би могли да мисле.“ (Левков, 1995, 131)

Многи аутори појам савремена  изједначавају са појмом квалитетна шко-
ла. Да би се у пракси заиста остварила таква школа, потребно је, према оно-
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ме како наводи Сузић, обезбедити и испунити следеће захтеве: 1. квалитетан и 
ефикасан наставни кадар, 2. академске стандарде квалитета, 3. физичке стан-
дарде квалитета, 4. педагошке стандарде квалитета и 5. квалитетну и ефикасну 
сарадњу школе и околине. (Сузић, 2005: 176)

При давању основних одредница квалитетне школе, у овоме раду се није 
ишло за тим да се квалитетна школа опсервира у свим својим одредницама, већ 
само онај део одређења такве школе који у нашим условима може придонети да 
се у њој сви учесници васпитно-образовног процеса боље осећају.

У литератури је појам квалитетне школе подробно разрађен, а овде ће (на 
почетку рада је у неким основним цртама већ било речи о томе) бити одређен у 
смислу који је дао В. Гласер (Glasser, 1969). Према том одређењу, то је школа у 
којој сви учесници континуирано раде и сами вреднују свој рад, у њој се дисцип-
лина одржава без присиле, а свим учесницима у васпитно-образовном процесу 
омогућено је квалитетно задовољавање психолошких потреба. То је школа из 
које је елиминисан неуспех, ученицима се не прети неуспехом и присилом, а 
рад се темељи на договору између наставника и ученика о правилима која се 
утврђују и којих ће се и једни и други придржавати, како би се могао квалитетно 
извршити предвиђени рад. (Glasser, 1969: 2005)

Даље, то је школа у којој се поучавање дефинише као процес давања спе-
цифичних знања и вештина, различитим методама, онима који желе да науче, јер 
верују да ће пре или касније те вештине и знања допринети побољшању квали-
тета њиховог живота. То је школа у којој ученици уче и раде зато што верују да 
је то добро за њих и зато што то сматрају потребним за свој живот, при чему се 
добро осећају. (Glasser, 1986)

Међу многобројним одредницама квалитетне школе, према ономе како на-
води Гласер (1994), тешко је направити хијерархију, али је она школа која успешно 
задовољава психолошке потребе свих учесника у васпитно-образовном процесу.

Гласерова (Glasser) класификација људских потреба своди се на пет основ-
них: 1. физиолошка потреба (потреба за преживљавањем), и четири психолошке 
потребе: 2. потреба за љубављу и припадањем, 3. потреба за моћи, 4. потреба за 
слободом и 5. потреба за игром и забавом. (Glasser, 2000: 149)

На основу онога што наводи Гласер, квалитетна школа је она школа у којој 
је тежиште на квалитетном раду и квалитетном задовољавању потреба свих не-
посредних (ученици, наставници) и посредних (родитељи, управа школе, струч-
ни сарадници...) учесника васпитно-образовног процеса; то је школа дисциплине 
одрживе без присиле и у којој сви учесници континуирано сами вреднују свој 
рад. При томе, основу квалитетног рада чини јасно дефинисање свих улога учес-
ника васпитно-образовног процеса, договор о правилима која ће се поштовати 
током рада, укидање принуде и омогућавање квалитетног задовољавања потреба 
свих учесника у васпитно-образовном процесу. 

Квалитетна школа тежи да помогне ученицима уз помоћ својих учитеља/
наставника у остварењу својих основних потреба као одговорне особе.
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Данас постоји велики број стручних, научних и популарних радова који се 
баве тиме шта и како учинити да би се ученици боље осећали у школи, а веома 
мало радова се бави питањем како се наставници осећају у школи, и шта учинити 
да би њима било боље. Јер, ако се за квалитетну школу тражи квалитетан настав-
ник, онда то подразумева да и наставнику мора бити омогућено квалитетније за-
довољавање својих психолошких потреба. На овај закључак наводи дилема, која 
егзистира кроз следеће питање: може ли бити добро ученицима у школи у којој 
њиховим наставницима није добро? И даље: да ли је добар наставник исто што 
и квалитетан, а лош исто што и неквалитетан, и ко одређује критеријуме? Шта са 
оним наставницима, који се налазе између ове две крајности: добар и лош, квали-
тетан и неквалитетан? Како ускладити неке одреднице квалитетне школе и наставе 
и идеју о компетентном наставнику у сврху повећања квалитета наставе васпитно-
образовног рада у целини? – питања су  која се у овом контексту намећу.

КолиКо наша шКола омогућује Квалитено 
задовољавање потреба учитеља

Разматрајући основне одреднице квалитетне школе и наше школе, у кон-
кретном случају основне школе, врло је лако уочити колико наше основне школе 
одступају од идеје квалитетне школе. У квалитетној школи васпитно-образовни 
процес је усмерен на сазнавање вредности учења и стварања потреба да се учи,  
док је у нашим школама васпитно-образовни процес, још увек, у великој мери, 
усмерен на реализацију наставног плана и програма. Наша школа је конципира-
на тако да је сваки учитељ/наставник у њој присиљен да више пажње усмери на 
то да ли је реализовао предвиђени наставни план и програм него на околности у 
којима је то остварио и исходе тог процеса. Васпитно-образовни процес у нашим 
школама још увек је у великој мери координисан споља, у смислу шта ће се учити 
(наставни програм), када ће се учити (наставни план и микро и макро планови), 
како ће се учити (неопремљеност школа, све се своди на креду и таблу...), када и 
како ће се проверавати научено...итд., дакле, све је унапред планирано и пропи-
сано. Међутим, то се може, донекле, рационално образложити. нпр. потребом да 
ученици у истом разреду и по истом програму савладају исто градиво, или као 
олакшицом коју такав начин рада представља, нарочито за млађе наставнике који 
немају довољно искуства у пракси. С друге стране, тиме се наставници спречавају 
у креативности, у осећају личне одговорности, компетентности,  слободе,  задо-
вољства као последице личног доприноса у обављању одређених задатака и сл. 
Овде се намеће једно питање, а то је: како би се осећао, нпр. један хирург, када би 
му неко споља прописао број операција које мора да уради у тачно одређеном вре-
менском периоду. А наставницима се то ипак чини, тј. прописује: колико часова, 
које градиво, за које време, са колико ученика, у ком обиму, помоћу којих уџбеника 
и сл. Та силна прописаност и нормативност може довести до два исхода: или ће 
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се томе прилагодити без критичког промишљања, или се са тим никада неће по-
мирити, јер им стално неко одређује шта и како да раде, стално их контролише, 
надгледа, оцењује... Оба исхода могу код наставника створити неповерење у себе, 
несигурност, па чак довести до стварања семипрофесије. Таква школа у великој 
мери сужава улогу учитеља. Истовремено, у свим расправама о наставнику се де-
кларативно поставља велики број улога и компетенција, од њега се много очекује, 
али се у пракси улога наставника своди на давање знања, ширење информација.

Наставник, међутим, није више онај који има моћ или власт над информа-
цијама, знањима, као што ни ученик није више пасивни прималац. Живимо у време 
када неки медији могу знатно успешније да дају знања и понуде низ разноврсних ин-
формација на знатно атрактивнији и младима прихватљивији начин него што то чине 
неки наставници (нпр. виртуелни уџбеници, online-учење, интернет...). На овако зна-
чајну промену у улози наставника утицале су промене циља образовања утемељене 
у новим научним сазнањима, по којима више није довољно „научити“ или „усвојити 
информације“, већ „научити како учити“ и „овладати информацијама“.

Наставничка професија подразумева велику друштвену одговорност, а од 
наставника се очекује и да након завршетка радног времена својим понашањем 
служи као пример својим ученицима. Колико је велика одговорност улоге на-
ставника најбоље говоре многобројни задаци и захтеви који се пред наставничку 
професију постављају. Тих захтева је много, а у првом реду то су: стручна спре-
ма, квалитетно образовање, педагошко-психолошка и дидактичко-методичка 
спрема, љубав према професији, разумевање и поштовање дечје личности, лична 
својства пожељна за бављење овом професијом итд.

Истраживања (Крнета, 1988, према Костовић, Ђерманов, 2008: 205) пока-
зују да наставници у великом броју нису задовољни својом социјалном улогом 
и статусом: 

„Незадовољни су својим друштвеним статусом, платом, опремљеношћу 
школа савременим наставним средствима, али и могућностима даљег стручног 
усавршавања.“ (Костовић, Ђерманов, 2008: 205)

Да би наставник био компетентан (професионалан и квалитетан), он би 
морао да има осећај сопственог угледа  и друштвеног угледа своје професије, 
да осећа задовољство при раду (јер ради оно што воли). Тако би, као значајан 
фактор у васпитно-образовном процесу, стекао осећај вредности и одговорности. 
Одавно је већ утврђено да је „један од најважнијих предуслова за остваривање 
васпитних задатака школе ( а додаћемо, и постизања успеха, квалитета), везаност 
наставника за позив, њихови ставови и задовољство позивом.“ (Сврдлин, 1988: 
166; према Костовић, Ђерманов, 2008: 205) (Пошто је реч о тврдњи изреченој пре 
двадесет година, може се констатовати да се ништа у њој није суштински проме-
нило осим термина позив, с обзиром да се данас говори о професији).

У том смислу, ако се жели квалитетна и ефикасна школа, место где ће сви 
њени учесници моћи да на адекватан начин  задовоље своје психолошке потребе, 
онда се мора много већа пажња посветити и томе да се и наставници у таквој 
школи много боље осећају, јер само тако они ће моћи да раде добро, боље или 
најбоље што могу, а онда неће изостати ни квалитет у исходима таквог рада.
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заКључна разматрања

Квалитетно образовање, савремена школа (пре свега основна) и квалитет-
но образовање наставника је кључно питање у свакој земљи која тежи да унапре-
ди образовни систем и учини га ефикаснијим, проходнијим и флексибилнијим, 
односно квалитетним.

У свим стручним расправама наглашава се да је наставничка професија 
данас друштвено веома значајна професија, са дефинисаним улогама и издифе-
ренцираним компетенцијама које се могу стећи и даље развијати само у услови-
ма нарочите друштвене бриге и путем професионалног образовања, које мора 
бити савремено и концепцијски квалитетно утемељено.

Деведесетих година прошлог века, политика ЕУ је у више наврата истак-
ла концепт доживотног учења као један од кључних инструмената успешног су-
очавања са друштвеним променама. Концепт доживотног учења и континуирани 
професионални развој су главни механизми којима се подстиче лични раст и раз-
вој сваког појединца, па је због тога овај концепт двоструко важан за наставнич-
ку професију. Прво, наставник сам мора бити спреман и способан за доживотно 
учење и континуирано усавршавање уколико жели да квалитетно одговори захте-
вима које пред њега поставља обавеза актуализације знања и вештина у академ-
ском подручју и подручју учења/поучавања. С друге стране, наставници су исто 
тако одговорни да код својих ученика од најранијег узраста подстичу мотивацију 
за учењем и савладавањем когнитивних вештина које ће им омогућити самостал-
ност и трајну потребу за учењем и личним развојем.

Савремено образовање наставника подразумева укључивање у светске, 
пре свега европске токове, али уз задржавање властите националне изворности, 
што значи диверзификацију путева којима ће ићи одговарајуће компетенције уз 
могућност афирмисања властитих и професионалних програма (са јасним тен-
денцијама образовања, које је у функцији оспособљавања за доживотно учење).

Подизање квалитета рада наставника у први план поставља побољшавање 
њиховог иницијалног високошколског образовања, али отвара питања која траже 
стратешке одговоре националне политике у подручју образовања, а то је:

 – како осигурати да наставничку професију бирају што способнији поје-
динци;

 – како организовати иницијално образовање које ће осигурати да на-
ставници буду успешни у подстицању ученика на што виша образовна 
постигнућа;

 – којим мерама осигурати да се успешни, квалитетни наставници задрже 
и даље професионално развијају у својој професији?

Циљеви образовања данас (пре свега у Европи, а и у свету) су у функцији 
прилагођавања макро светском систему. Циљеви европског универзитетског обра-
зовања пролазе процес модернизације уз наглашену тенденцију међусобног пове-
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зивања. У том смислу, стварање јединственог академског простора је основни циљ 
реформских поступака, који се данас спроводе на свим европским универзитетима.

На савремено образовање наставника треба гледати као на отворен и ди-
намичан систем који је повезан са различитим подручјима друштвеног живота. 
Истовремено, то је и континуиран процес који започиње привлачењем што спо-
собнијих појединаца у иницијално образовање, увођење у посао, стручно усавр-
шавање и едукацијске иновације и истраживања.

Размишљања изнета у овоме раду усмерена су ка анализи показатеља ефи-
касности и успешности школе и наставника према критеријумима компетенције 
и квалитетног образовања (ефикасност и успешност, усмерене да се сви учес-
ници васпитно-образовног процеса, посебно наставници, добро осећају, што до 
сада није баш честа појава у нашим школама).

То добро осећање подразумева квалитетније задовољавање основних пси-
холошких потреба свих учесника васпитно-образовног процеса.

Свесни чињенице да се многобројни проблеми у пракси не могу ни лако, 
ни брзо решити, оптимистички верујемо да се проблему може прићи и са другог 
аспекта. Наставници не треба да чекају да други нешто ураде за њих (друштво, 
средина, ...), него да сами чине ситне помаке набоље у свом професионалном ра-
ду, да постану свесни своје велике одговорности, али и дорасли да је са успехом 
носе и доказују, потврђујући на тај начин да знају шта стварно желе да постиг-
ну у свом професионалном раду (колико су стручно и професионално овладали 
неопходним знањима, шта се од њих очекује...), како раде да би то и постигли 
(задовољство сопственим радом, резултатима, могу ли боље...), и да ли је то што 
раде оно што заиста желе (свест о томе зашто су одабрали баш ову професију, 
колико се добро осећају у својој професији...). Па чак и онда када ти покушаји и 
помаци изгледају мали, они су ипак одраз решености наставника да ствар узму у 
своје руке,  у настојањима да побољшају постојеће стање. То ће им омогућити да 
се у школи, чак и у постојећим условима, они сами, а онда и сви остали учесници 
васпитно-образовног процеса, осећају добро и задовољно. Добро осећање води 
добром раду, добар рад носи задовољство, а ту је онда, верујемо, и квалитет. 
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Summary: The paper deals with the issues regarding quality of contemporary school education, 
quality of teaching, and qualified and competent teacher. Marking the main points of interconnec-
tion and interdependence of these three phenomena, the paper considers the strategic framework for 
reforms in education in order to improve the quality of education, and in this context, the necessary 
changes that should be made. Pointing to the risks and dilemmas that may jeopardize the planned 
changes, the role of teachers in today's schools has been examined in the light of the key question: 
whether and to what extent is a qualified and competent teacher a condition for high quality modern 
school and instruction?
Key words: quality of education, contemporary school, high quality school and instruction, teacher 
competences, education and professional development of teachers.




