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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА У СИСТЕМУ 
ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ3

САЖЕТАК. У раду се објашњавају смисао, положај, улога и задаци одељењског ста-
решине у систему васпитног рада савремене школе.

Аутори су, примењујући методу теоријске анализе и моделовања,
подробније објаснили: најзначајније функције одељењског старешине
као педагошког руководиоца; личност, компетенције и функције оде-
љењског старешине; форме рада са ученицима; сарадњу са наставни-
цима, стручним сарадницима и родитељима и услове ефективности
рада одељењског старешине. 

Аутори су одговарајућу пажњу у раду посветили разматрању нај-
чешћих потешкоћа, проблема и слабости које одељењске старешине
имају у реализацији васпитног рада са ученицима и сарадњи са дру-
гим субјектима васпитно-образовног рада у школи.

У раду се закључује да у систему васпитног рада савремене школе
одељењски старешина има изузетно значајну улогу, сложене функције
и бројне педагошке задатке. За квалитетнију реализацију педагошког
рада одељењских старешина нужно је предузети низ систематских
мера на плану интензивирања васпитног рада школе, оспособљавања и
перманентног усавршавања одељењских старешина и побошљања ста-
туса и компетенција наставничке професије. 
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СМИСАО И ЦИЉЕВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ 
СТАРЕШИНЕ КАО ПЕДАГОШКОГ РУКОВОДИОЦА 
ОДЕЉЕЊСКОГ КОЛЕКТИВА

У сисLему васDиLно: ра9а савремене школе о9ељењски сLареши-
на има изузеLно значајну уло:у, сложене функције и Jројне Dе9а-
:ошке за9аLке. О9ељењски сLарешина (у 9аљем LексLу ОС) је Dе-
9а:ошки руково9илац о9ељења које му је Dоверено. О9:оворан је
за са9ржај и квалиLеL васDиLно: Dроцеса и ње:ову усклађеносL
са циљевима хуманисLичко: васDиLања. Највећи Jрој ауLора
ра9не 9ужносLи ОС :руDише на сле9еће функције: Dе9а:ошку, ор-
:анизационо-коор9инирајућу, сара9њу са ро9иLељима и а9ми-
нисLраLивну (Трнавац и Ђорђевић, 2013, сLр. 181–183).

Функционалне оJавезе ОС Крившенко (2005, сLр. 174) о9ређује
као: свесLрано Dроучавање и васDиLање ученика; Dружање Dомо-
ћи ученицима у учењу и развоју; решавање њихово: насLавно: и
Dрофесионално: самооDре9ељења; развој инLерDерсоналних о9-
носа ученика; сара9ња са ро9иLељима на Dлану Dружања Dомо-
ћи у васDиLавању 9еце; сара9ња са насLавницима који реализују
насLаву у 9оLичном о9ељењу; решавање Dе9а:ошких за9аLака и
Dраћење и конLрола наDре9овања и Dонашања ученика.

Основна усмерења 9елаLносLи ОС Ко9жасDирова (2010) о9ре-
ђује на сле9ећи начин: сLварање Dовољних Dсихосоцијалних и
Dе9а:ошких услова за ин9иви9уални развој ученика; васDиLни
ра9 на формирању чврсLо: и је9инсLвено: о9ељењско: колекLи-
ва ученика; Dружање Dомоћи ученицима у насLавној 9елаLносLи;
ор:анизовање ра9а са ро9иLељима ученика; ор:анизовање ис-
хране, 9ежурсLва и колекLивно: сређивања школско: DросLора;
вођење DроDисане 9окуменLације и еви9енције о Dосећеним за-
нимањима и информисање ро9иLеља о њима; Dре9узимање
мера за JезJе9носL, си:урносL и з9равље 9еце у школи и Jла:о-
времено информисање школске уDраве и ро9иLеља о свим 9о:а-
ђајима који мо:у Dре9сLављаLи оDасносL за ученике (Ко9жасDи-
рова, 2010, сLр. 231–233).

Значајан 9ео оJавеза и за9аLака ОС о9носи се на Dе9а:ошко-
сLручно усавршавање за оJављање функција и за9аLака ОС, о9-
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носно самоусавршавање Dе9а:ошких комDеLенција значајних за
усDешан васDиLни ра9 са ученицима, ро9иLељима, насLавници-
ма, сLручним сара9ницима и 9ру:им суJјекLима ан:ажованим у
осLваривању васDиLно: ра9а са ученицима.

Према схваLању Н. А. Селиванова, ОС и о9ељењски колекLив
ученика мо:у исDуниLи сле9еће функције: о�разовну (усмерену
на усвајање знања, вешLина и навика и формирање целовиLе и
научно засноване слике свеLа); вас,и�ну (развој целовиLе, све-
сLране личносLи и усмереносL на морално-9рушLвени развој);
заш�и�ну (Dовезану, Dре све:а, са социо-Dсихолошком си:урно-
шћу ученика и зашLиLом о9 не:аLивних уLицаја); ком,ензирајућу
(која Dо9разумева сLварање 9о9аLних услова за развој креаLив-
них и 9ру:их сDосоJносLи ученика и њихове самореализације у
различиLим оJласLима сазнавања, и:ре, ра9а и комуницирања);
ин�е!ра�ивну и корек�ивну (сLварање услова и акLивирање Dо-
Lенцијала који мо:у инLе:рисаLи и кори:оваLи различиLе уLица-
је ученика како у о9ељењу – разре9у Lако и ван ње:а) (Селиванов,
2000, сLр. 138).

ПосLуDци, оJлици меLо9е ан:ажовања ОС, ње:ова Dозиција и
инLензиLеL ње:ово: ан:ажовања у осLваривању за9аLака ОС мења
се у зависносLи о9 узрасLа ученика, њихово: искусLва и вре9но-
сних оријенLација; инLерDерсоналних о9носа, развијеносLи ко-
лекLива и нивоа ње:ове осDосоJљеносLи 9а самосLално и о9:о-
ворно о9лучује и ор:анизује разноврсне ра9не, 9рушLвене и 9ру:е
акLивносLи. У разноврсним акLивносLима и оJлицима васDиLно:
ра9а ОС може имаLи различиLе уло:е: о9 неDосре9но: ор:а-
низаLора акLивносLи 9о инсLрукLора, консулLанLа и савеLника.

ЛИЧНОСТ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОДЕЉЕЊСКОГ 
СТАРЕШИНЕ

ОС је исLовремено насLавник и васDиLач. Да Jи усDешно оJављао
овако сложене и захLевне уло:е и разноврсне Dе9а:ошке за9аLке
он мора 9а Dосе9ује и о9:оварајућа својс�ва личнос�и. Међу овим
својсLвима личносLи, знањима и умењима DосеJан значај имају:
љуJав Dрема љу9има и умење оDшLења (комуницирања) са
њима, у коме се исказују Dоверење, разумевање, Lолеранција,
9оJронамерносL, искреносL; Dре9усреLљивосL; висок ниво оD-
шLе и Dе9а:ошке кулLуре; насLавнички шарм, DривлачносL, Dро-
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ницљивосL и осећање хумора; чврсLоћа и о9лучносL каракLера,
сна:а воље, уDорносL, о9важносL, сDремносL на самоо9рицање;
Jо:аLсLво и разноврсносL емоционално: живоLа, хуманисLички
Dо:ле9 на свеL и оDLимисLичка усмереносL у васDиLном ра9у са
ученицима и у сара9њи са 9ру:има; висок ниво развијеносLи
сLручних знања, Dе9а:ошких комDеLенција, DерцеDције, машLе,
инвенLивносLи, мишљења, криLичносLи и самокриLичносLи;
комуникаLивносL, емDаLија, алLруизам, чесLиLосL, сLрDљивосL,
Dре9узимљивосL и креаLивносL.

Знања DоLреJна ОС LреJа 9а чине кохеренLан сисLем знања: а) о
осоJеносLима развоја личносLи, 9ечјих :руDа и ученичких ко-
лекLива; J) о Dсихосоцијалним и 9ру:им 9имензијама личносLи
ученика, насLавника и ро9иLеља, као и Dсихо9инамици развоја
ученичких :руDа и колекLива; и в) знања која оJухваLају Dозна-
вање уLицаја васDиLних факLора на развој личносLи и меLо9ике
васDиLно: ра9а. 

ОС LреJа 9а овла9а умењима (вешLинама и сDосоJносLима) 9а:
Dе9а:ошки комуницира са ученицима; ор:анизује ра9 о9ељењ-
ске заје9нице и 9ру:е оJлике васDиLно: ра9а са ученицима;
са:ле9а и формулише циљеве, сLраLе:ију и Lехноло:ију ра9а ОС;
сачини Dлан и Dро:рам васDиLно: ра9а у о9ељењу и омо:ући са-
ра9њу са 9ру:им насLавницима, суJјекLима и инсLиLуцијама
значајним за осLваривање васDиLно: ра9а у о9ељењу; неDосре9-
но реализује васDиLни ра9 ученика (раз:овор, 9искусију, рас-
Dраву, излеL, екскурзију, ра9ну акцију, Dрире9Jу, изложJу, Lак-
мичење, међусоJну Dомоћ и сара9њу, решавање конфликаLа,
савеLо9авни васDиLни ра9 и 9р.); 9рушLвено-корисLан ра9; ана-
лизира соDсLвену 9елаLносL и њене резулLаLе, ор:анизује ро9и-
Lељске сасLанке и ин9иви9уалне консулLације; реализује саве-
Lо9авни Dе9а:ошки ра9 са ученицима; корисLи о9:оварајуће
инсLруменLе, Lехнике и меLо9е Dе9а:ошко: исLраживања у
циљу 9ија:носLиковања сLања, DроJлема и мо:ућносLи унаD-
ређивања васDиLно: и насLавно: ра9а у о9ељењу или Dоје9иних
ученика; сарађује са 9ру:им насLавницима, ро9иLељима, сLруч-
њацима, инсLиLуцијама и ор:анизацијама (кулLурним, умеL-
ничким, сDорLским, хуманиLарним и 9ру:им).

ОС LреJа 9а овла9а ем,а�ијским с,осо�нос�има, Lј. сDосоJно-
сLима разумевања 9ру:о:а, сDремношћу 9а с Dозиције њихово:
узрасLа и нивоа васDиLаносLи о9:овори на DиLања, схваLи моLи-
ве Dонашања или DосLуDања суJјекаLа са којима сарађује. Бли-
скосL о9ељењско: сLарешине са ученицима, схваLање њихових
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Jри:а и DроJлема, инLересовања и DоLреJа, саосећања Dово9ом
њихових усDеха или неусDеха каракLерише хуманисLички Dри-
сLуD осLваривања васDиLно: ра9а. У лику сво: ОС ученици чесLо
ви9е свој и9еал, узимају :а за Dример, Dо9ржавају :а и и9енLифи-
кују се са њим. ЗаLо они чесLо Dо свом Dонашању, оDхођењу и
DосLуDцима желе 9а личе на сво: цењено: и омиљено: насLавни-
ка, о9носно о9ељењско: сLарешину. УDраво зJо: Lо:а, ОС сLално
LреJа 9а ра9и на усавршавању, Lзв. рефлексивних с,осо�нос�и, о9-
носно на DерцеDцији ученичких DосLуDака као факLора само-
сазнања. 

ПознаLи мислиоци називају Dе9а:о:е „инжињерима љу9ских
9уша”. Функција ОС оJје9ињује Jројне каракLерисLике креаLив-
но-сLваралачко: ра9а. ОС увек ра9и у мање или више новим усло-
вима о9носно сиLуацијама или Dак исLе LреJа 9а Dе9а:ошки
осмишљава. ЗаLо ОС LреJа 9а има развијене креаLивне сDосоJно-
сLи, као и умење 9а ра9и сLваралачки у Jило којим условима вас-
DиLне 9елаLносLи. ИнLуиција, 9омишљаLосL и DроницљивосL
омо:ућују ОС 9а схваLи, осмисли, и 9онесе Dравилна решења у
сложеним сиLуацијама Dе9а:ошко: ра9а (СLеDаненков, 2007,
сLр. 43–59).

О9 ОС се захLева сисLемаLска, Dланска 9елаLносL усмерена на
коор9инацију 9еловања различиLих факLора који оJезJеђују
реализацију васDиLних за9аLака. ЗJо: Lо:а он LреJа 9а овла9а
DракLичним Dе9а:ошким умењима, о9носно сDосоJносLима и
вешLинама и 9а 9елује Dрофесионално и ефекLивно. То Dе9а:о-
шко мајсLорсLво није лако DосLићи, Lим Dре шLо ОС увек LреJа 9а
усклађује DроLивуречносLи између о9ељењско: колекLива и
Dоје9иних ученика, између самих ученика, између ученика и на-
сLавника, као и између ро9иLеља, ученика и насLавника. ВасDиL-
ни ра9 са сваким учеником је вишесLруко сложен Dе9а:ошки
Dроцес, DосеJно ка9а је реч о ученицима са DосеJним DоLреJама
и неDрила:ођеним оJлицима Dонашања, ученицима који DосLи-
жу слаJ усDех у школи, ученицима који о9расLају у веома Lеш-
ким живоLним Dриликама, као и ученицима који имају Dсихо-
лошке DроJлеме и смеLње у развоју.

Пе�а!ошко мајс�орс�во ОС Lеоријски сLиче у Dроцесу изучавања
закономерносLи и меLо9ике насLавно: и васDиLно: ра9а. То је
неоDхо9на основа за усавршавање DракLичних Dе9а:ошких ком-
DеLенција. Оне у сеJи укључују и Lаква својсLва као шLо су кому-
ницирање са различиLим LиDовима ученика, :руDама ученика,
насLавника, ро9иLеља и 9ру:их суJјекаLа из окружења; Dе9а:ош-
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ку Lехнику и LакL, висок ниво :оворне кулLуре и коришћење соD-
сLвених иновација сLечених у васDиLно-оJразовном ра9у. У са-
временим условима веома је Dожељно 9а насLавник-ОС вла9а и
DракLичним вешLинама као шLо су и:ра, Dлес, Dевање, сDорL,
коришћење савремене информаLивне Lехноло:ије и сл. (СLеDа-
ненков, 2007, сLр. 49).

ФУНКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
КАО ПЕДАГОШКОГ РУКОВОДИОЦА ОДЕЉЕЊА 

Савремени ауLори најчешће размаLрају и указују на велику ме-
ђусоJну DовезаносL сле9ећих функција ОС као Dе9а:ошко: руко-
во9иоца о9ељења: васDиLну, 9ија:носLичку, уDрављачку, коор-
9инаLорску, Dланерску, савеLо9авну, евалуаLорску и ор:аниза-
циону. Н. К. СLеDаненков 9еLаљније размаLра сле9еће функције
ОС: уDрављачку, информаLивну, усмеравајућу, Dланерску, кому-
никаLивну, развијајућу и исLраживачку (СLеDаненков, 2007,
сLр. 43–59).

ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА

Највећи Jроја савремених Dе9а:о:а смаLра 9а су најважнији ци-
љеви васDиLне 9елаLносLи ОС: сLварање Dсихолошко-Dе9а:ош-
ких услова за оDLималан развој ученика (услови зашLићеносLи,
JезоDасносLи, емоционално: комфора); ор:анизација разновр-
сних сLваралачких и 9ру:их акLивносLи значајних за сLицање
DрихваLљиво: социјално: искусLва, знања и навика саморазвоја,
самоо9ређења и самореализације у са9ашњосLи и Jу9ућносLи;
ор:анизација социјално вре9них о9носа и 9оживљаја у о9ељењу;
Dомоћ ученицима у усвајању социјално Dожељних вре9носLи,
из:рађивању вре9них осоJина воље и каракLера и развоју морал-
них вре9носLи (хуманизам, Dрав9а, слоJо9а, соли9арносL, 9о-
JроLа и DожрLвованосL).

Значајан 9ео васDиLних за9аLака ОС усмерен је на Dомоћ уче-
ницима у Dревла9авању DоLешкоћа у социјализацији, учењу, са-
моакLуелизацији и уоDшLе о9расLању, као и у суочавању са раз-
личиLим врсLама анксиозносLи и сLрахова о9 школе; јачању
личносLи ученика (реална слика о сеJи, самоор:анизација, само-
реализација, самооJразовање, самовасDиLање) и сDречавању не-
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DрихваLљивих оJлика Dонашања, о9носа и схваLања као шLо су:
зависL, мржња, љуJомора, DакосL, ла:ање, варање, неLолеранци-
ја, сеJичносL, еLноценLризам, нео9:оворносL, ксенофоJије, шо-
винизам, расизам и анLисемиLизам.

ОС реализује васDиLни ра9 којим се осLварују за9аци развија-
ња кулLуре 9ијало:а, Lолеранције, мира, инLеркулLуралносLи,
мулLиконфесионалносLи, национално: и кулLурно: и9енLиLеLа;
осDосоJљавања за Lимски ра9, Dреузимање о9:оворносLи, 9оно-
шење о9лука, консLрукLивно решавање DроJлема; развијања ко-
лекLивних форми живоLа и ра9а, криLичносLи и самокриLично-
сLи, сDосоJносLи за уоJличавање својих и9еја и захLева, умења
осLваривања својих Dрава, 9ужносLи и оJавеза; развијања соли-
9арносLи, оLвореносLи за нове вре9носLи, Dо:ле9е и схваLања и
разумевање своје Dозиције и оJавеза у школи, Dоро9ици и
9рушLву.

Своје функције ОС осLварује у васDиLном ра9у са целим о9е-
љењем, Dоје9иним :руDама и DосеJно са сваким учеником. Пе9а-
:ошке за9аLке решава у скла9у са оDшLим циљевима васDиLања,
сDецифичним условима у којим оJавља своју 9елаLносL (узрасL
ученика, њихова искусLва, вре9носLи и ниво социјализованосLи,
сDецифичне каракLерисLике о9ељења, ро9иLеља, школе и сре9и-
не у којој се школа налази). Основна функција у 9елаLносLи ОС
јесLе ње:ово са9ејсLво у развоју и саморазвоју личносLи, Dо9сLи-
цање креаLивно-сLваралачких DоLенцијала, оJезJеђивање ак-
Lивне 9рушLвене зашLиLе ученика, сLварање DоLреJних услова
за акLивизацију сна:а ученика за решавање соDсLвених DроJле-
ма, самоо9ређење, саморехаJилиLацију, самоор:анизацију и са-
моакLуелизацију (СласLенин, 2003, сLр. 144).

УПРАВЉАЧКА ФУНКЦИЈА

У,рављачка функција сушLински Dроизилази из акLивносLи ОС
као руково9иоца, о9носно основно: суJјекLа коме је Dоверено
уDрављање васDиLним акLивносLима ученика. УDрављачка фун-
кција има мно:о више Dе9а:ошки не:о формално-Dравни карак-
Lер. Ова функција је веома Dовезана са ор:анизаLорском и коор-
9инаLорском функцијом ОС. СласLенин уDрављачку функцију ОС
Dовезује са 9ија:носLичком, Dланерском, конLролном и корек-
Lивном функцијом (СласLенин, 2003, сLр. 147).

УDрављачка функција, о9носно функција руковођења о9носи
се на: Dе9а:ошку анализу извора, информација (9окуменаLа ви-
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ших ор:ана), коришћење унуLрашње мо:ућносLи школе, ро9и-
Lеља и ученика; Dланирање васDиLно: Dроцеса; ор:анизацију 9е-
лаLносLи ученичко: колекLива; коор9инацију и усклађивање
међу9еловања различиLих факLора васDиLања; размаLрање-ана-
лиза резулLаLа и у склоDу Lо:а рефлексивне анализе своје 9елаL-
носLи (СLеDаненков, 2007, сLр. 43).

ПЛАНЕРСКА ФУНКЦИЈА ОС

Планирање ОС (DројекLовање, осмишљавање, Dро:рамирање вас-
DиLно: ра9а) Dре9сLавља Dомоћ самом сеJи и о9ељењском ко-
лекLиву у рационалној ор:анизацији акLивносLи. Планирањем
се Dе9а:ошка 9елаLносL уређује и она 9оJија каракLерисLике ор-
:анизовано:, целисхо9но:, рационално: и сисLемаLично: Dроце-
са којим се уDравља и који је усмерен на конLинуиLеL DосLизања
Dланираних резулLаLа.

Циљеви васDиLно: Dроцеса о9ређују за9аLке уDрављања Dро-
цесом развоја личносLи ученика и о9ељењско: колекLива. Њих је
мо:уће Dо9елиLи на оDшLе и DосеJне. ОDшLи се конкреLизују у
скла9у са основним сферама социјалних о9носа у које се укљу-
чује ученик, а DосеJни су Dовезани са неDосре9ном ор:анизаци-
јом 9елаLносLи ученика и о9ељењско: колекLива.

У Dланирању васDиLно: ра9а ОС Dолази о9 оDшLих циљева вас-
DиLно-оJразовно: ра9а имајући у ви9у Dознавање конкреLне вас-
DиLне сиLуације сво: о9ељења (осLварених резулLаLа, DоLенци-
јала, искусLава и вре9носLи ученика, ро9иLеља, школе, сре9ине,
узрасLа); акLуелних DроJлема и DоLреJа Dе9а:ошко: ра9а, Dроце-
не соDсLвених Dе9а:ошких комDеLенција и каDациLеLа 9ру:их
суJјекаLа у осLваривању Dланираних акLивносLи. Тиме се изJе-
:авају DракLицизам, несисLемаLичносL, имDровизације, ad hoc
9еловање и сLихијносL у оJављању Dе9а:ошких функција ОС.
СLу9иозно урађени Dланови ра9а ОС 9оDриносе већем сLеDену
коор9инације, ор:анизованосLи и усклађеносLи 9еловања свих
чинилаца који неDосре9но или Dосре9но учесLвују у васDиLном
ра9у о9ељењско: колекLива. Планом се из9ваја и на:лашава оно
шLо је JиLно, основно и најзначајније за ефикасно васDиLно 9е-
ловање. План ра9а о9ељењско: сLарешине LреJа 9а Jу9е уса:ла-
шен са Dланом ра9а и Dлановима ра9а разре9них, о9носно о9е-
љењских већа (Malić, 1981, сLр. 80–85). План ра9а Dре9сLавља не
само оJавезујућу оријенLацију у ра9у не:о и основу за Dраћење и
вре9новање ра9а о9ељења као Dе9а:ошко: колекLива и ОС као
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ње:ово: руково9иоца. Планови мо:у JиLи, зависно о9 Lо:а на
који се Dерио9 о9носе и које са9ржаје оJухваLају, сLраLешки, Dер-
сDекLивни, сре9њорочни, :о9ишњи, кварLални, месечни, не9ељ-
ни и 9невни.

У Dланирању је важна конLинуирана и са9ржајна сара9ња ОС
са о9ељењским колекLивом, ро9иLељима ученика и 9ру:им
референLним суJјекLима. ОС LреJа 9а оJезJе9и Dуну слоJо9у и
моLивисаносL свих учесника у Dланирању. На Lај начин се оJез-
Jеђује већи сLеDен њихове иницијаLивносLи, креаLивносLи,
међусоJне сара9ње и о9:оворносLи (Б. Јовановић, 2005,
сLр. 183–196).

ОРГАНИЗАТОРСКА И КООРДИНАТОРСКА ФУНКЦИЈА

ОС је :лавни ор:анизаLор и коор9инаLор сара9ње са 9ру:им на-
сLавницима, ро9иLељима и суJјекLима и инсLиLуцијама изван
школе који се ан:ажују у осLваривању васDиLно: ра9а о9ељењ-
ско: колекLива и васDиLању ученика. 

Функција васDиLања и социјалне зашLиLе ученика је сLожерни
сLуJ у чијем се 9елокру:у :ра9и сисLем акLивносLи ОС. За DосLи-
зање циљева васDиLања и социјалне зашLиLе ученика ОС је
9ужан 9а реализује низ DосеJних за9аLака Dовезаних са форми-
рањем колекLива, Dовољних инLерDерсоналних о9носа и учени-
чко: самоуDрављања. Ко9 ове функције најважнија је Dо9ршка
ученичкој иницијаLиви и разноврсним акLивносLима ученика у
којима они мо:у 9а за9овоље своја инLересовања и DоLреJе. ОС
ову функцију осLварује DрвенсLвено ор:анизовањем ученичких
акLивносLи и Dружањем Dомоћи и Dо9ршке ученицима у само-
ор:анизацији разноврсних ви9ова 9елаLносLи: сазнајним, ра9-
ним, кулLурно-заJавним, 9рушLвеним, креаLивно-сLваралач-
ким, комуникаLивним и 9ру:им.

ДИЈАГНОСТИЧКА ФУНКЦИЈА

Дија:носLичка функција ОС је усмерена на Dроучавање/исLра-
живање и анализу личносLи ученика, на уLврђивање узрока
DроJлема у учењу и Dонашања ученика, као и на оLкривање сDе-
цифичних каракLерисLика и каDациLеLа ученика, ученичких
:руDа, колекLива, ро9иLеља и 9ру:их суJјекаLа и услова који
учесLвују у васDиLном ра9у о9ељењско: колекLива и ње:ових
ученика. ИсLовремено, 9ија:носLичка функција ОС LреJа 9а
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оJухваLи и 9ија:носLиковање Dе9а:ошко: Dроцеса и резулLаLа
осLварених у васDиLном ра9у (Dроцесна и исхо9на 9ија:носLи-
ка). Више о циљевима, меLо9ама и DринциDима Dе9а:ошке 9и-
ја:носLике ви9еLи у књизи СLанојловић, 2013.

ОС Dроучава васDиLни сLил и меLо9е насLавно: и васDиLно:
ра9а својих коле:а са ученицима, DраLи усDешносL реализације
васDиLно-оJразовних за9аLака, уочава DроJлеме и Lешкоће у не-
Dосре9ном васDиLно-оJразовном ра9у 9а Jи на а9екваLан начин
мо:ао 9а Dружи Dо9ршку и Dомоћ коле:ама, како у ра9у са учени-
цима Lако и у сара9њи са ро9иLељима. ИсLовремено, ОС је заин-
Lересован за информације о учењу, Dонашању и наDре9овању
ученика и о9ељења, размену мишљења, DрихваLање консLрук-
Lивних Dре9ло:а и иницијаLива и уLврђивање и Dре9узимање
уса:лашених сLраLе:ија, циљева и оJлика Dе9а:ошко: ра9а са
ученицима и о9ељењем.

У осLваривању 9ија:носLичке функције ОС може 9а корисLи
различиLе изворе, оJлике, меLо9е и инсLруменLе за 9ија:носLи-
ковање ученика и о9ељењско: колекLива, као шLо су на Dример:
з9равсLвена и Dе9а:ошка 9окуменLација, раз:овори са ученици-
ма, насLавницима, сLручним сара9ницима и ро9иLељима, Dо-
смаLрање, резулLаLи ученичко: ра9а, резулLаLи DсихоDе9а:о-
шких исDиLивања, инLервју, анкеLирање, скалирање, ане:9оLске
Jелешке и 9р. (Б. Јовановић, 2005, сLр. 142–146).

Реализујући ову функцију ОС исLовремено DосLиже више ци-
љева: о9ређује усDешносL своје 9елаLносLи и 9ру:их чинилаца
васDиLања; 9ија:носLикује DроJлеме и DоLешкоће у осLваривању
васDиLних за9аLака; и на основу 9ија:носLичких резулLаLа
уLврђује 9аљу сLраLе:ију и Lехноло:ију васDиLно: ра9а.

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА

Основни циљ функције кон�роле, Dраћења, корекције, вре�новања
и евалуације у акLивносLима ОС јесLе оJезJеђивање сLално: ра-
звоја сисLема васDиLно: ра9а. Реализација функције конLроле
усмерена је на оLкривање не9осLаLака, слаJосLи и DроJлема у
васDиLном Dроцесу. На основу анализе резулLаLа конLроле ос-
Lварује се корекција ра9а ОС, о9ељењско: колекLива у целини,
Dоје9иних :руDа ученика и DосеJно свако: ученика, као и 9ру:их
суJјекаLа који осLварују васDиLно-оJразовни ра9 у о9ељењу или
на неки 9ру:и начин учесLвују у осLваривању Dро:рама васDиL-
но: ра9а у о9ељењу. КонLролна функција ОС има DрвенсLвено Dе-
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9а:ошки каракLер. Корекција је најчешће заје9ничка 9елаLносL
ОС, о9ељењско: колекLива, :руDе ученика или Dоје9иних учени-
ка којом се оLклањају уочени не9осLаци, DроJлеми, не:аLивне
Dојаве, неусDеси о9ељењско: колекLива, ње:ових чланова, као и
9ру:их суJјекаLа који су Dовезани са ра9ом ОС и о9ељењско:
колекLива.

ИНФОРМАТИВНА ФУНКЦИЈА

ИнформаLивна функција је је9на о9 основних функција у Dрофе-
сији насLавника и 9елаLносLи о9ељењско: сLарешине. Она о9 на-
сLавника и о9ељењско: сLарешине захLева разноврсну еру9ици-
ју, оDшLеоJразовну кулLуру и сDосоJносL 9а изаJере и DрезенLује
ученицима широк кру: информација о различиLим DиLањима
из оJласLи кулLуре, економије, DолиLике, науке, исLорије, еLике,
есLеLике, ме9ицине, умеLносLи и сDорLа и 9ру:их оJласLи љу9-
ско: сазнања. Осим Lо:а, ова функција Dо9разумева веома раз-
вијену кулLуру :овора јер је ОС живи извор знања, размишљања
и на9ахнућа ученика. КорисLећи реч ОС усмерава ученика на со-
цијално важне вре9носLи: DозиLиван о9нос Dрема учењу и ра9у,
развој сDосоJносLи, изJор Jу9уће Dрофесије, и усвајање хума-
нисLичких и моралних вре9носLи. 

У сисLему меLо9а васDиLања уJеђивање има DосеJно важну
уло:у и о:ромне васDиLне мо:ућносLи. Реч, сLавови, информа-
ције, Dо:ле9и и схваLања ОС не само 9а информишу ученике већ
оDлемењују њихова осећања, уLичу на формирање Dо:ле9а, раз-
вој широко: сDекLра хуманисLичких вре9носLи и развијање вољ-
но 9елаLних осоJина личносLи (СLеDаненков, сLр.43–59).

МОБИЛИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА

МоJилизаLорска функција захLева о9 ОС умење 9а DоJу9и ини-
цијаLиву, машLу, акLивносL и сLваралашLво, 9а ко9 њих из:ра9и
вољно-9елаLни о9нос за решавање DроJлема и Dома:ање сваком
ученику 9а се укључи у колекLивну 9елаLносL и 9а заDочеLу 9е-
лаLносL 9ове9е 9о краја. Ова функција се о9носи и на целину
о9ељењско: колекLива и :руDе ученика – DосеJно оних који су
оJесхраJрени, мање усDешни и којима је неоDхо9на Dе9а:ошка
Dо9ршка.
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У осLваривању моJилизаLорске функције ОС може корисLиLи
Jројна сре9сLва меLо9а Dо9сLицања, уJеђивања, уверевања и
вежJања. 

КОМУНИКАТИВНА ФУНКЦИЈА

КомуникаLивна функција у ра9у насLавника и ОС има незамен-
љиво социјално, Dе9а:ошко и Dсихолошко значење. Између мно-
:их оJлика личносLи ОС које уLичу на личносL ученика, веће зна-
чење 9оJија 9оJронамерно о9ношење Dрема њима, узајамно
Dоверење и уважавање. Све више Dреовлађују схваLања 9а су 9оJ-
ронамерносL, оLвореносL, уважавање и Dоверење најси:урнији
DуLеви који во9е Dрема разуму и срцу свако: ученика. ДоJри
узајамни о9носи између ОС и ученика, ОС и 9ру:их насLавника,
ОС и ро9иLеља имају DозиLиван уLицај на учвршћивање ауLори-
LеLа и Dовећање ефекLивносLи васDиLно: Dроцеса. 

ФОРМЕ РАДА СА УЧЕНИЦИМА

ОС може 9а ор:анизује различиLе оJлике – форме ра9а са учени-
цима, зависно о9 васDиLних циљева које жели 9а DосLи:не. Те
форме мо:у JиLи: насLавне, ра9не, сDорLске, кулLурне, умеLнич-
ке, рекреаLивне, заJавне, хуманиLарне и 9ру:е. У овом ра9у освр-
нућемо се на Dе9а:ошку сушLину ин9иви9уалних, :руDних и ко-
лекLивних форми ра9а ОС са ученицима. 

Ин�иви�уалне форме ра�а, Dо Dравилу, Dовезане су са ванчасов-
ном 9елаLношћу ОС са ученицима. Оне су DрисуLне и у :руDним
и у колекLивним формама ра9а и у крајњем случају о9ређују ус-
DешносL свих 9ру:их форми ра9а. То су раз:овори, консулLације,
емоLивни :овори, размена мишљења, 9искусије, исDуњавање за-
је9ничких DреDорука и захLева, указивање ин9иви9уалне Dо-
моћи у конкреLном ра9у, заје9ничко решавање DроJлема и за9а-
Lака и 9ру:е.

Коришћење ин9иви9уалних форми ра9а DреLDосLавља 9а ОС
осLвари низ за9аLака као шLо су: моLивација ученика; оLкривање
њихових сDосоJносLи и склоносLи; уDознавање вољно-каракLер-
них осоJина и сисLема вре9носLи као и DроJлема и DоLешкоћа
који омеLају развој ученика и ње:ове самореализације. Сваки
ученик захLева DосеJан DрисLуD и ин9иви9уализован сLил ра9а
ОС са њим. Важно је 9а ОС осLвари Dоверење, 9а уме 9а моLивише,
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9а оLвара DерсDекLиву, 9а Jу9е оJјекLиван, реалан и Dравичан.
Ин9иви9уалне форме ра9а омо:ућују већи сLеDен разумевања,
уважавања и међусоJне емDаLије. Искрен раз:овор између ОС и
ученика може нека9а имаLи више Dе9а:ошке корисLи не:о неко-
лико колекLивних Dо9ухваLа. ЗаLо је ,е�а!ошка ,о�ршка незамен-
љива у васDиLном ра9у са ученицима, DосеJно са каLе:оријама
ученика који имају развојне, Dсихосоцијалне и 9ру:е врсLе Dро-
Jлема у учењу, Dонашању, социјализацији (ви9и Николић и Јова-
новић, 2013).

О9нос између насLавника и ученика је у Dе9а:ошком смислу
9оJар ка9а DосLоји: 1) о�воренос� – Lако 9а је лако JиLи 9ирекLан
и искрен је9ан Dрема 9ру:ом; 2) �рижнос� – ка9а свако зна 9а :а
онај 9ру:и DошLује; 3) међузависнос� (шLо је суDроLно о9 завис-
носLи); 4) самос�алнос� – која 9оDриноси 9а свако развије своју
је9инсLвеносL, креаLивносL и ин9иви9уалносL; 5) узајамно за�о-
вољење ,о�ре�а – Lако 9а ни је9на DоLреJа није за9овољена на ра-
чун 9ру:о: (Гор9он, 2001, сLр. 17).

Гру,не форме ра�а Dре9сLављају заје9нички ра9 ОС са ученици-
ма ка9а се формирају :руDе које имају заје9нички DроJлем, Dро-
:рам или циљеве. То мо:у JиLи :руDе ученика за9ужене за осLва-
ривање о9:оварајуће 9елаLносLи у о9ељењу, школи или ван
школе; креаLивно-сLваралачке :руDе, микро-кружооци, ор:ани
ученичке самоуDраве и 9ру:е :руDе које имају своја сLална, Dри-
времена или Dовремена за9ужења и за9аLке. У овим формама
ра9а ОС може сеJе исDољаваLи на различиLе начине – као равно-
Dравно: члана :руDе, инсLрукLора, ор:анизаLора или је9но: о9
учесника у ра9у :руDе. Ње:ов :лавни за9аLак је 9а Dомо:не ра9у
:руDе у целини, 9а сваком учеснику омо:ући 9а искаже сеJе и
сLвори услове за DосLизање Dланираних резулLаLа :руDно: ра9а.
ИсLовремено, ОС LреJа 9а коор9инира ра9 између Dоје9иних :ру-
Dа ако се акLивносLи реализују као 9ео/се:менL акLивносLи
о9ељењско: колекLива. У свом Dе9а:ошком 9еловању ОС развија
хумане о9носе међу ученицима, учи их кооDераLивном ра9у,
Dравилном комуницирању и о9:оворносLи за DреузеLе за9аLке.

Колек�ивне форме ра9а ОС о9носе се на ор:анизовање различи-
Lих форми акLивносLи о9ељењско: колекLива као шLо су:
о9ељењски сасLанци, Lакмичења, 9рушLвено-корисни ра9,
смоLре, кулLурно-заJавне акLивносLи, Dохо9и, Dразници, екс-
курзије, Dрире9Jе, Dрославе и сл. У зависносLи о9 узрасLа и ис-
кусLва ученика, развијеносLи о9ељењско: колекLива и са9ржаја
колекLивних акLивносLи, ОС може у овим акLивносLима 9а има
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различиLе уло:е: во9еће: учесника, ор:анизаLора, анимаLора,
коор9инаLора, савеLника, инсLрукLора, сценарисLе, режисера,
равноDравно: учесника, иноваLора и сл.

РазличиLе колекLивне форме ра9а мо:у се реализоваLи Dрема
DреузеLим или соDсLвеним сценаријима. Ра9 Dрема DреузеLим
сценаријима у великом Jроју случајева може JиLи Dе9а:ошки
вре9ан. У Lаквим случајевима ОС оJјашњава ученицима смисао,
значај и вре9носLи сценарија. МеђуLим, DреузеLи сценарији
мо:у 9а коче креаLивносL и замисли ученика и исDољавање њи-
хове самосLалносLи и 9а их лишава за9овољсLва 9а исDоље своје
и9еје и DоLреJе. И Dоре9 Lо:а, не LреJа о9JациLи мо:ућносL Dре-
узимања DосLојећих сценарија, мо9ела или Dро:рама васDиLно:
ра9а а који су већ Dроверени. И ка9 се DрихваLи Lуђи сценариј, он
LреJа 9а Jу9е Dре9меL сLу9иозне анализе, како Jи се Dрила:о9ио
DоLреJама и сDецифичносLима оних који LреJа 9а :а реализују.
На Lај начин расLе моLивација за ње:ово осLваривање и јача суJ-
јекаLска Dозиција ученика и колекLива. ЗаLо шLо су Dоје9ини
ученици и њихови колекLиви уникални, сле9сLвено Lоме и фор-
ме ра9а Dо свом са9ржају LреJа 9а Jу9у неDоновљиве. ПрвенсLво,
9акле, LреJа 9а имају они Dро:рами, оJлици и са9ржаји васDиL-
но: ра9а који насLају у Dроцесу колекLивно: осмишљавања и Lра-
:ања конкреLно: о9ељењско: колекLива, у конкреLној школи и
сре9ини. У њиховом Dроналажењу и осмишљавању Dожељно је
9а учесLвују ученици, ОС и 9ру:и комDеLенLни суJјекLи.

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА

ОС реализује своју функцију у Lесној сара9њи са 9ру:им члано-
вима школско: колекLива, DрвенсLвено са насLавницима који
ра9е у исLом о9ељењу. Узајамно сарађујући са Dре9меLним на-
сLавницима, ОС осLварује уло:у ор:анизаLора и коор9инаLора
васDиLно: ра9а са ученицима, о9ељењским колекLивом и ро9и-
Lељима. Он на о9:оварајући начин уDознаје насLавнике са
JиLним сазнањима о ученицима и о9ељењском колекLиву, раз-
мењује информације са њима и ан:ажује их у решавању о9:ова-
рајућих DроJлема и унаDређивању васDиLно: ра9а. ОС са насLав-
ницима уLврђује најDовољније форме и сре9сLава васDиLно:
ра9а који оJезJеђују усDешносL насLавне 9елаLносLи ученика и
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њихову самореализацију. ОС сисLемаLично информише насLав-
нике о 9инамици развоја ученика, њиховим Lешкоћама, наDре-
9овању и 9осLи:нућима, о измењеној сиLуацији у Dоро9ици или
сLаLусу ученика у скла9у са каракLером DроJлема и DоLешкоћа
које ученици имају. ОС моLивише насLавнике за размаLрање Dу-
Lева за њихово оLклањање и решавање. Сара9ња ОС и насLавника
нужна је и у Dо:ле9у оJезJеђивања мо:ућносLи за различиLе
оJлике ра9а, како са 9аровиLим ученицима Lако и са ученицима
са DосеJним DоLреJама или онима који немају Dовољне услове
живоLа.

ОС има значајно: уLицаја на усDосLављање Dравилних о9носа
између насLавника и ро9иLеља ученика. Он Dосре9ује у међусоJ-
ним сусреLима Dре9меLних насLавника и ро9иLеља, ор:анизује
сасLанке између насLавника и ро9иLеља на којима се размаLрају
о9:оварајући насLавни и васDиLни DроJлеми, школски усDех,
9исциDлина и међусоJни о9носи у о9ељењу. ОС са Dре9меLним
насLавницима Dомаже ученицима у изJору различиLих оJлика
васDиLно: ра9а као и 9ру:их оJлика за за9овољавање њихових
сDецифичних DоLреJа, инLересовања и развој сDосоJносLи.

Пе�а!ошке консул�ације Dре9сLављају сDецифичну форму 9ело-
вања ОС којом се оJезJеђује је9инсLво васDиLно: 9еловања. У овој
форми целовиLо и сLу9иозно се размаLра сиLуација Dоје9ино:
ученика и 9о:овара сLраLе:ија и меLо9ика је9инсLвено: васDиL-
но: 9еловања. Сви који су укључени у ра9 са учеником 9оJијају
целовиLу информацију о Dсихичком, физичком и инLелекLуал-
ном развоју ученика, ње:овим ин9иви9уалним осоJеносLима,
Lешкоћама и мо:ућносLима. ОС, Dе9а:ози и 9ру:и сLручни сара9-
ници анализирају резулLаLе DосмаLрања ученика, размењују ин-
формације и 9о:оварају се о начинима решавања DроJлема и
Dреузимању о9:оварајућих за9аLака у 9аљем Dе9а:ошком ра9у
са учеником, ро9иLељима⁄сLараLељима или о9ељењем.

Ин�иви�уални раз!овор ОС са Dре9меLним насLавником основна
је форма ра9а и сара9ње између ОС и Dре9меLних насLавника.
Овај раз:овор је неоDхо9на мера која се ор:анизује 9а Jи се Dре-
9уDре9иле DоLешкоће, конфликLи и усDешно решавали DроJле-
ми. Такве раз:оворе LреJа ор:анизоваLи као размену информа-
ција и Lражење решења за о9:оварајући DроJлем ученика или
о9ељења. 

ОС Dроучава Dе9а:ошки сLил и основне меLо9е ра9а својих ко-
ле:а са ученицима, уLврђује усDехе, DроJлеме и резулLаLе ра9а
са ученицима и ро9иLељима⁄сLараLељима, ор:анизује размену
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Dе9а:ошко: искусLва, Dо9сLиче насLавнике на Dружање Dе9а-
:ошке Dо9ршке ученицима и сара9њу са ро9иLељима⁄сLараLе-
љима. У свом 9еловању ОС DрихваLа целисхо9не Dре9ло:е на-
сLавника и на о9:оварајући начин реа:ује на заDажања, сLавове и
иницијаLиве насLавника.

ПрофесионалносL, оLвореносL, Dоверење, уважавање, 9оJро-
намерносL, о9:оворносL, самокриLичносL и енLузијазам основне
су DреLDосLавке свих ви9ова сара9ње ОС са Dре9меLним насLав-
ницима и сLручним сара9ницима. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ⁄ СТАРАТЕЉИМА 
И ВАНШКОЛСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

О9ељењски сLарешина усDосLавља конLакLе између школе и ро-
9иLеља⁄сLараLеља, насLавника и ро9иLеља и неDосре9но сара-
ђује са ро9иLељима у циљу је9инсLвено: 9еловања школе и Dоро-
9ице, разрешавања акLуелних DроJлема ученика и њихово:
оDLимално: развијања. У неDосре9ној сара9њи са ро9иLељима
ОС се уDознаје са социјално-Dоро9ичним Dриликама, з9равсLве-
ним сLањем и сLаLусом ученика у Dоро9ици. Са ро9иLељима раз-
мењује информације о ученику, ње:овим DроJлемима, DоLреJа-
ма, склоносLима, инLересовањима и наDре9овању. ОС иницира и
ор:анизује различиLе форме сара9ње са ро9иLељима као шLо су
ин9иви9уалне консулLације и ро9иLељски сасLанци (о9ељењ-
ски, :руDни и LемаLски). Осим Lо:а, ОС Dо9сLиче и неDосре9но
ан:ажује ро9иLеље у осLваривању о9:оварајућих Dро:рама вас-
DиLно:, насLавно: или школско: ра9а (ор:ани уDрављања, савеLи
ро9иLеља, ор:анизација ра9них, кулLурно-заJавних, хуманиLар-
них и 9ру:их акLивносLи). ОС Jрине и о Dе9а:ошко-Dсихолошком
оJразовању ро9иLеља (Трнавац и Ђорђевић, 2013, сLр. 182–183). 

ОС има на расDола:ању и Jројне 9ру:е оJлике сара9ње са ро9и-
Lељима као шLо су: DосеLа учениковом 9ому – Dоро9ици; DосеLе
ро9иLеља о9ељењском сLарешини; Dисане Dоруке ро9иLељима;
Lелефонски раз:овори; комуницирање DуLем инLернеLа; за-
је9нички сасLанци ро9иLеља, ученика, насLавника и о9ељењско:
сLарешине. ОС може самосLално или у сара9њи са сLручним са-
ра9ницима у школи и сLручњацима ван школе, 9а ор:анизује
различиLе оJлике Dе9а:ошко-Dсихолошко: усавршавања ро9и-
Lеља као шLо су Dре9авања, LриJине, окру:ли сLолови, ин9иви-
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9уалне и :руDне консулLације и 9р. (Malić, 1981, сLр. 64–65). (Више
о DроJлемима и мо:ућносLима, оJлицима и DринциDима сара9-
ње између школе и Dоро9ице ви9еLи у књизи Илић, Николић и
Јовановић, 2006. )

О9ељењски сLарешина може самосLално или/и заје9но са
уDравом и сLручним сара9ницима школе ор:анизоваLи различи-
Lе оJлике сара9ње сво: о9ељења и ученика са: JиJлиоLекама, Dо-
зоришLима, :алеријама, з9равсLвеним инсLиLуцијама, савеLова-
лишLима за мла9е, служJама за заDошљавање, Dривре9ним
ор:анизацијама, усLановама јавних служJи, сDорLским ор:ани-
зацијама и клуJовима, Црвеним крсLом, Савезом извиђача,
Мла9им :оранима, омла9инским ор:анизацијама и 9ру:им на-
учним, сLручним, кулLурним и рекреаLивно-заJавним инсLиLу-
цијама и ор:анизацијама. 

УСЛОВИ ЕФЕКТИВНОСТИ РАДА 
ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

ЕфекLивносL, ефикасносL и квалиLеL Dроцеса и резулLаLа Dе9а-
:ошко: ра9а ОС 9еLерминисани су Jројним оJјекLивним и суJјек-
Lивним условима. То су, Dре све:а: социоDсихолошки, Dе9а:о-
шки, ка9ровски, маLеријално-Lехнички и 9ру:и услови у школи;
социо-економске и 9ру:е каракLерисLике сре9ине у којој школа
осLварује своју 9елаLносL и социо-Dсихолошке и 9ру:е каракLе-
рисLике о9ељења које је Dоверено ОС. ЕфекLивносL 9елаLносLи
ОС зависи, Dре све:а, о9 личносLи само: ОС, ње:ових Dе9а:ошких
комDеLенција и моLивисаносLи. ОС може усDешно ра9иLи ако
има формирану основну Ја-концеDцију на чврсLој увереносLи у
мо:ућносLи усDешне сара9ње са 9ру:им љу9има, увереносLи у
смисао и значај васDиLне 9елаLносLи и осећање соDсLвене зна-
чајносLи као човека, насLавника и васDиLача.

ПосLоје 9ве :руDе DоказаLеља ефекLивносLи ра9а ОС. Прва :ру-
Dа су криLеријуми DосLи:нуLих резулLаLа (исхо9а) који Dоказују
колико су усDешно реализовани циљеви Dе9а:ошко: ра9а ОС.
Они о9ражавају ниво који су ученици DосLи:ли у социјалном ра-
звоју и самореализацији. Дру:а :руDа су Dроцесуални криLерију-
ми који омо:ућавају 9а се оцени ниво усDешносLи осLваривања
функција ОС: како се осLварује Dе9а:ошка 9елаLносL и Dе9а:ошко
оDшLење са ученицима; како се реализује ње:ова личносL у Dро-
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цесу Dе9а:ошко: ра9а; какве су ње:ове ра9не сDосоJносLи и
з9равље; квалиLеL Dе9а:ошких акLивносLи и међусоJних о9носа
ученика и ученика и насLавника.

У Dракси школско: ра9а 9оминирају оцене о ра9у ОС Dрема
сDољашњим, о9носно формалним DоказаLељима усDешносLи,
као шLо су, на Dример, уре9носL вођења Dе9а:ошке 9окуменLа-
ције, Jрој о9ржаних сасLанака са ученицима или ро9иLељима, а
9а се Dри Lоме не узима у оJзир квалиLеL Dе9а:ошко: ра9а. Не9о-
вољно се вре9нује Dе9а:ошко мајсLорсLво ОС, ње:ов Dе9а:ошки
ауLориLеL ко9 ученика, ро9иLеља, својих коле:а и 9ру:их суJје-
каLа са којима сарађује, као и квалиLеL инLерDерсоналне климе у
о9ељењу и DовољносL услова за самореализацију и сара9њу уче-
ника у о9ељењу.

О9 сLила руковођења ОС о9ељењем и сLила Dе9а:ошко: оD-
шLења са ученицима умно:оме зависи какви су међусоJни о9но-
си ученика и њихови о9носи са насLавницима. ДемокраLски
сLил, Dри коме се ученик DрихваLа као равноDравни DарLнер у
сара9њи, уважава ње:ово мишљење, иницијаLиве и сLавови, 9о-
Dриноси развоју самосLалносLи, креаLивносLи и о9:оворносLи
ученика, развоју неDрисилне, 9ружељуJиве, 9емокраLичне и ху-
манизоване аLмосфере у о9ељењу, јачању суJјекLске Dозиције
ученика и њиховој инLензивној социјализацији (СласLенин,
2003, сLр. 153).

О9ељењски сLарешина оJавља своју 9ужносL чесLо у врло не,о-
вољним социо,сихолошким и �ру!им условима који оLежавају ње:о-
ву 9елаLносL и смањују квалиLеL осLваривања васDиLних за9аLа-
ка. НеDовољни услови мо:у, у мањој или већој мери, DосLојаLи у
о9ељењу, школи и сре9ини у којој се школа налази. НеDовољни
услови ра9а ОС у о9ељењу најчешће су о9ређени сасLавом учени-
ка, њиховим школским усDехом, моLивацијом, инLерDерсонал-
ним о9носима и вре9носним оријенLацијама. Услови ра9а у
школи који имају значајан уLицај на квалиLеL Dе9а:ошко: ра9а
ОС јесу: Dсихосоцијална клима, о9носи између ученика и насLав-
ника, ра9ни енLузијазам, Dе9а:ошка клима, вре9носLи које шко-
ла не:ује, квалиLеL сара9ње са ро9иLељима и у:ле9 школе у сре-
9ини. Најзначајнији факLори који 9елују у сре9ини у којој се
школа налази, а који се о9ражавају на квалиLеL осLваривања Dе-
9а:ошке 9елаLносLи ОС јесу: „менLалиLеL сре9ине”; очекивања
ро9иLеља; социјалне, кулLуролошке, економске и 9ру:е каракLе-
рисLике сре9ине; сLавови сре9ине Dрема школи, оJразовању,
васDиLању и насLавницима).
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По9 уLицајем неDовољних услова, не9овољно комDеLенLни и
си:урни у ваљаносL својих Dе9а:ошких сLавова, меLо9а и оJлика
ра9а ОС су чесLо оJесхраJрени и не9овољно моLивисани 9а ме-
њају уоJичајени сLил ра9а. ОС су, нереLко, изложени разновр-
сним DриLисцима ученика и њихових ро9иLеља, локалне сре9и-
не и својих коле:а. У Lако неDовољним условима, који Dојачавају
Dрофесионалну и личну неси:урносL, ОС су најчешће DреDушLе-
ни сеJи самима, Jез DоLреJне Dомоћи и Dо9ршке школске уDраве
и ваљано: сисLема Dе9а:ошко: усавршавања. ЗаLо можемо рећи
9а је 9ужносL ОС, осим Lо:а шLо је изузеLно значајна и веома за-
хLевна, чесLо и исцрDљујућа у савременим условима школско:
живоLа и ра9а. Бројна исLраживања Dоказују 9а слаJи васDиLна
функција школе (ПоLкоњак, 2014). У свако9невном живоLу и шко-
ли занемарују се хуманисLичке и моралне вре9носLи. То се 9о-
9аLно неDовољно о9ражава на Dоложај и квалиLеL ра9а ОС.

УМЕСТО 
ЗАКЉУЧКА 

ОС Dре9сLавља основни, незаменљиви и најзначајнији факLор у
сисLему васDиLно: ра9а савремене школе. ОС је исLовремено на-
сLавник, васDиLач, Dланер, ор:анизаLор, реализаLор и евалуаLор
насLавно: и васDиLно: ра9а са ученицима, али и сара9ник и ко-
ор9инаLор у ра9у са 9ру:им насLавницима, сLручним сара9ни-
цима, ро9иLељима и 9ру:им суJјекLима, сLручним ор:анима и
инсLиLуцијама, ан:ажованих у осLваривању васDиLно: ра9а са
о9ељењским колекLивом ученика.

Свако9невна Dракса и Jројна емDиријска исLраживања Dока-
зују 9а су у ра9у ОС најчешће DрисуLне сле9еће сла�ос�и и ,ро�ле-
ми: занемаривање Dе9а:ошких функција, о9носно са9ржаја, за-
9аLака и оJлика васDиLно: ра9а са ученицима и о9ељењским
колекLивом; не9овољно оJраћање Dажње на DоLреJу јачања
суJјекLносLи ученика и о9ељењско: колекLива; не9овољно са9р-
жајна и консLрукLивна сара9ња са 9ру:им насLавницима, сLруч-
ним сара9ницима, ро9иLељима, инсLиLуцијама и суJјекLима
ван школе; не9овољна сисLемаLичносL, сLу9иозносL у Dлани-
рању, реализацији и евалуацији васDиLно: ра9а. О9ељењски сLа-
решина најчешће своју акLивносL исцрDљује у решавању 9ис-
циDлинских DроJлема ученика и формалном исDуњавању
а9минисLраLивних оJавеза, како у ра9у са ученицима Lако и у
сара9њи са ро9иLељима, насLавницима и сLручним ор:анима у
школи. О9ељењски сLарешина у реализацији васDиLних за9аLа-
ка више 9елује аd hoc не:о сLу9иозно и консLрукLивно. 
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Пе9а:ошки ра9 ОС, нереLко, каракLеришу ауLориLарни и сLи-
хијски сLил ра9а, формалисLички DрисLуD у реализацији Dе9а-
:ошко: ра9а, Dе9а:ошка не9осле9носL, не9осLаLак Dе9а:ошко:
енLузијазма, емDаLије, креаLивносLи и о9:оворносLи. Бројни су
узроци који уLичу на не9овољно квалиLеLан ра9 ОС. Условно се
мо:у Dо9елиLи на оJјекLивне и суJјекLивне. ВасDиLни ра9 у шко-
лама је занемарен. У школама сe мно:о више Dажње Dосвећује
оJразовној не:о васDиLној комDоненLи развоја личносLи учени-
ка. У условима кризе у којој се налази и наше 9рушLво, као и сис-
Lему Dоремећених вре9носLи и вре9носне 9езоријенLисаносLи
ученика, оJјекLивно је Lеже осLвариваLи циљеве васDиLно: ра9а.
ОС нису у 9овољној мери Dе9а:ошки осDосоJљени и моLивисани
за Jројне и сложене за9аLке које LреJа 9а реализују. Без о9:овара-
јуће Dо9ршке, конLроле и Dомоћи школске уDраве они најчешће
DриJе:авају Dримени Lра9иционалних меLо9а и DосLуDака вас-
DиLно: ра9а које су засноване на ауLориLарној концеDцији вас-
DиLања и не9овољно сLу9иозном и о9:оворном осLваривању
својих Dе9а:ошких 9ужносLи а Lо се, неминовно, неDовољно
о9ражава на квалиLеL и ефекLивносL ра9а ОС. 

За усDешно оJављање веома сложених, о9:оворних и Dе9а:о-
шки захLевних функција ОС нужно је Dре9узеLи низ сисLемских
мера на Dлану: инLензивирања васDиLно: ра9а школе, осDосо-
Jљавања насLавника – Jу9ућих о9ељењских сLарешина Lоком
њихово: DриDремања за насLавнички Dозив; осмишљавања и
реализације Dро:рама DерманенLно: усавршавања и самоусавр-
шавања о9ељењских сLарешина и DоJољшања сLаLусно: Dоло-
жаја насLавничке Dрофесије.
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SUMMARY ТHE CLASS TEACHER IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL WORK OF SCHOOLS

By the method of theoretical analysis and modeling, this paper
explains the meaning, role, status and duties of the class teacher in
the system of educational work of contemporary schools. The class
teacher represents the fundamental, irreplaceable and the most
important factor in the system of educational work of contemporary
schools. The class teacher is simultaneously a teacher, educator,
planner, organizer, implementer and evaluator of teaching and
educational work with the students, but also an associate and coordi-
nator in working with other teachers, support staff, parents and
other subjects, professional authorities and institutions involved in
the realization of educational work with the collective of class
students.

Educational work of class teachers is often characterized by
authoritarian and elemental style of work, formalistic approach in
implementation of pedagogical work, pedagogical inconsistency,
lack of pedagogical enthusiasm, empathy, creativity and responsibil-
ity. There are numerous reasons that affect the insufficient quality
work of class teachers. It is objectively difficult to realize the goals of
educational work in the conditions of crisis, students` value disorien-
tation and disturbed system of values in which our society is
nowadays. Class teachers are not sufficiently motivated and peda-
gogically trained to implement numerous and complex tasks.
Without proper support, control and assistance of the school
management, they usually resort to the application of traditional
methods and procedures of educational work based on the concept
of authoritarian upbringing and insufficiently studious and responsi-
ble realization of their teaching duties.

To successfully perform very complex, responsible and demand-
ing pedagogical duties of class teachers , it is necessary to undertake
a series of systematic measures in: intensifying the educational work
of schools; training of teachers – future class teachers during their
preparation for the teaching profession; the design and implementa-
tion of programs of permanent education and self-improvement of



ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА У СИСТЕМУ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ

БРАНКО Р. ЈОВАНОВИЋ, ИГОР Р. ЂУРИЋ 207

class teachers; and improving the position of the status the teaching
profession.

KEY WORDS: class teacher , students, class collective, cooperation, education.




