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КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ 
ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У СРБИЈИ3

Студенти страних језика и књижевности током студија 
морају да стекну низ компетенција како би касније могли 
на квалитетан начин да обављају своју васпитно-образовну 
делатност. Поред језичких, књижевних и (интер)културал-
них компетенција, они морају да стичу и педагошке (пре 
свега дидактичке), затим психолошке и методичке компе-
тенције, које ће их оспособити за успешан рад са ученици-
ма у школама и са студентима на универзитетима. Међу-
тим, у контексту глобализације свих сфера живота, настав-
ници морају да стичу и бројне друге способности, као што 
су управљање временом и пројектима, креативност, кому-
никативност и слично, како би успели да се прилагоде про-
менљивим потребама друштва. Полазиште представљају 
Стандарди компетенција за професију наставника и њи-
хов професионални развој, који су уопштено формулисани 
и који се у овом раду конкретизују и допуњују како би се 
могли применити на наставнике немачког језика и књижев-
ности у Србији. 

кључне речи: компетенције, наставник немачког језика 
и књижевности, стандарди, професионални развој. 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА У СРБИЈИ
Компетенције које наставници у Србији треба да поседују оквирно 

су изложене у Стандардима компетенција за професију наставника и 
њихов професионални развој (Standardi 2011: 2) и подељене у четири групе: 
компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (стручне 
и методичке компетенције), за поучавање и учење (педагошке компетен-
ције), за подршку развоја личности ученика (психолошке компетенције), 
за комуникацију и сарадњу (комуникативне и социјалне компетенције). 
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2 stipancevic.ana@gmail.com 
3 Рад је у нешто измењеном облику, под насловом образовање наставника немачког 

језика у процесу глобализације, презентован на међународном научном скупу Наука 
и глобализација, одржаном 17–19. маја 2013. године на Филозофском факултету у Ис-
точном Сарајеву (Босна и Херцеговина). 
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Међутим, будући да су ови стандарди уопштено формулисани и требало 
би да се односе на сва наставничка усмерења, потребно их је конкрети-
зовати и прилагодити сваком поједином наставном предмету, из чијих 
специфичности произилазе неопходне додатне компетенције.   

Кад је реч о компетенцијама наставника немачког језика и књижев-
ности, на првом месту се налазе стручне компетенције које обухватају 
познавање немачког језика, немачке књижевности и културе. Поред 
тога, наставници морају да располажу знањима из дидактике и методике 
наставе немачког језика, како би ученицима на адекватан начин прене-
ли та стручна знања. У сврху успешне сарадње са ученицима и развоја 
њихове личности, потребно је да наставници располажу педагошким и 
психолошким компетенцијама. На крају, с обзиром на потребе савреме-
ног друштва, сматрамо да ове компетенције треба допунити и општим 
или кључним компетенцијама.  

СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Кад је реч о познавању језика, наставници пре свега треба да рас-

полажу језичким вештинама (рецептивним: читање и слушање, про-
дуктивним: писање и говор). Тек ако сами располажу одговарајућим 
језичким компетенцијама на високом нивоу, могу да пренесу своја 
знања и вештине на ученике. Иако се усвајању језика даје предност у 
односу на теорију, аналитичко-когнитивни аспекат учења језика не сме 
да се занемари, тако да наставници морају да поседују и високе линг-
вистичке компетенције, које подразумевају да добро познају језик са 
теоретског становишта и са дијахроног и синхорног аспекта, и да су у 
стању да поједине језичке појаве на адекватан начин разумеју и објасне 
својим ученицима. 

Поред језичких, наставници треба да располажу и књижевним ком-
петенцијама, које обухватају познавање теорије и историје немачке књи-
жевности, као и књижевне критике. С обзиром на то да се у настави не-
мачког језика користе и књижевни текстови, наставници би требало да 
познају и контекст у којем су ти текстови настали, као и њихов значај и 
улогу у историји немачке књижевности и културе. Осим тога, требало 
би и да умеју да на адекватан начин раде са књижевним текстом, како би 
га приближили ученицима. У том контексту све већи значај добија и ме-
тодика стране, односно, немачке књижевности која наставницима, из-
међу осталог, даје и увид у нове наставне методе које могу да се користе 
приликом рада са књижевним текстовима. Посебно место међу њима за-
узимају методе оријентисане на делање и продукцију, које активирају не 
само когнитивну, већ и афективну страну личности ученика (Surkamp 
2007: 93). На крају, преко литерарних текстова ученици имају прилику да 
се упознају са стандардним језиком „лепе књижевности”, као и са број-
ним аспектима немачке културе. 

У новије време се посебна пажња поклања управо познавању кул-
туре, како њене историје, тако и савремене културе земаља немачког 
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говорног подручја (пре свега Немачке, Аустрије и Швајцарске у оквиру 
„D-A-CH”-концепта). Будући да се страни језик увек користи у одређе-
ном културном контексту, у образовању наставника страних језика и 
књижевности све више на значају добија предмет „познавање стране 
земље” (нем. „Landeskunde”), преко којег ученици, студенти и наставни-
ци могу да се упознају са различитим аспектима земље чији језик п(р)оу-
чавају (Zobenica 2013: 203–216). Међутим, ова знања нису потребна само 
наставницима немачког језика и књижевности, већ свима онима који су 
на неки начин у додиру са немачком културом. 

Због све већег пораста интеркултуралних контаката у свим домени-
ма друштва у доба глобализације, интеркултурална компетенција, као 
способност успешног споразумевања и кретања у страним културама, 
односно стварања мостова између сопствених и туђих начина разми- 
шљања, осећања, вредносних представа, начина изражавања, образа-
ца понашања и навика (Nünning 2008: 220–221), добија пресудан значај 
у образовању не само наставника страних језика, већ и у образовању 
уопште. На тај начин настава немачког језика, као вид учења у домену 
интеркултуралности, више није прилика само да се учи страни језик, 
већ и да се упознаје страна култура и развијају толеранција и разуме-
вање међу културама.  

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Поред стручних компетенција наставници морају да располажу и 

дидактичко-методичким компетенцијама. Према Стандардима за ком-
петенције наставника и њихов професионални развој методичке ком-
петенције подразумевају знања наставника из дидактике и методике 
наставе, затим учења, односно, способност планирања, реализације на-
ставног часа, као и вредновања ученичких постигнућа (Standardi 2011: 4). 

Наставник треба да добро познаје наставни план и програм за пред-
мет немачки језик, али и његову корелацију са другим предметима (ен-
глески језик, историја, географија, музичка и ликовна култура), као и да 
остварује образовне, васпитне и функционалне циљеве часа (Standardi 
2011: 4). Да би то остварио, треба да је упознат са савременим приступима 
у настави страних језика (комуникативним приступом), који у први план 
ставља развијање рецептивних и продуктивних језичких вештина (чи-
тања, слушања, говора и писања), као и споразумевањe у свакодневним 
животним ситуацијама. Овај приступ у настави страних језика је већ 80-
их година 20. века узео маха, али у нашој земљи још увек није наишао на 
адекватну примену, те наставници немачког језика и књижевности чес-
то више пажње посвећују усвајању граматичких правила и формалном 
знању и занемарују испуњавање свих циљева успешне наставе.  

Један од кључних појмова дидактике су свакако циљеви наставног 
процеса. Поред поделе циљева на образовне, васпитне и функционалне, у 
литератури се све чешће спомиње подела на когнитивне, афективно-емо-
ционалне и психомоторичке наставне циљеве (Brand 2010: 103). Ове две 
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поделе се делимично поклапају, с тим што се данас све више наглашава 
афективни моменат у настави. Иако је у већини наставних предмета, па 
и у настави страних језика, емоционална компонента наставног процеса 
углавном запостављена, њена улога је и те како важна. Емоције не само 
да утичу на когнитивне процесе, већ и управљају њима. Лоше располо-
жење и осећање туге негативно утичу на размишљање, док га срећа, ра-
дост и задовољство поспешују. Резултати истраживања из области пси-
хологије памћења су такође показали да се информације боље задржавају 
у памћењу уколико је особа емотивно укључена у сам процес наставе и 
када га сматра важним за себе лично (Wolff 2004: 87-97). Из тог разло-
га наставник треба да подстиче ученике и когнитивно и афективно, и то 
применом ефективних наставних метода, различитих облика рада, упо-
требом новије технике и технологије, подстицањем пажње и радознало- 
сти, повезивањем грађе са животом и свакодневницом ученика, а исто 
тако и неговањем добрих интерперсоналних односа у учионици и ван 
ње. Никада не треба губити из вида да је сваки наставник, без обзира на 
предмет који предаје, добрим делом и педагог и да може у великој мери да 
утиче на личност младог човека којег образује и васпитава.  

За ефикасну наставу усмерену на развијање знања и вештина по-
требне су и ефективне наставне методе. Данас се често говори о проблем-
ском учењу, као и настави усмереној на делање и продукцију (Surkamp 
2007: 89). Оба наставна концепта стављају ученика у први план, али 
разлика је у томе што је проблемска настава погоднија за ученике који 
имају виши ниво знања језика, будући да су задаци захтевнији и под-
разумевају добро владање језиком, док се настава усмерена на делање и 
продукцију може применити и са ученицима на почетном нивоу учења 
страног језика. У оквиру оба наставна концепта се мења улога наставни-
ка, који све више постаје само организатор часа. Да би ту улогу успешно 
испунио, неопходно је да поседује висок ниво стручности и компетен-
ције као што је способност трансформације наставних садржаја у про-
блеме (Gajić 2007: 75) и осмишљавања креативних задатака за ученике. 
Примена ефективних наставних метода претпоставља осавремењивање 
целокупног наставног процеса. Да би настава била интерактивна и ди-
намична, потребно је варирати и облике учења, тако да поред фронталне 
наставе, ученици раде у тандему или у групи. 

Велики значај у настави имају и аудио-визуелна средства. Гледање 
филма, телевизијске серије, слушање музике, не само да побуђује инте-
ресовање ђака, већ им даје прилику да чују аутентичан језик, упознају се 
са другом културом и обичајима, чиме учење језика добија на социјалној 
и функционалној релевантности, што је од великог значаја за јачање мо-
тивације. Међутим, коришћење техничких уређаја на часу није довољно 
да би се остварили ови циљеви, већ је неопходно да наставници поседују 
одговарајућу медијално-дидактичку компетенцију, односно знања о на-
чинима и приступима у обради аудио и аудио-визуелних текстова. 
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ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
У оквиру педагошко-психолошких компетенција Стандарди пред-

виђају да наставници треба да владају компетенцијама за учење и поу-
чавање, за подршку и развој личности ученика, као и за комуникацију 
и сарадњу. 

Компетенције за поучавање и учење
За успешно поучавање је важно да наставник поседује знања о когни-

тивном развоју ученика (Standardi 2011: 5), те да обим и ниво сложености 
грађе, као и начин излагања, одговарају узрасним могућностима ученика 
(Bakovljev 1992: 30), односно њиховим интелектуалним способностима, 
посебно мишљењу. Истраживања су показала да је учење најуспешније у 
разредима у којима су методе поучавања усклађене са когнитивним мо-
гућностима ученика, тако да су они не само успешно овладали градивом, 
већ су стекли и веће самопоуздање, као и позитивнији став према наста-
ви (Vizek Vidović i dr. 2003: 328). Неадекватна примена метода је, наравно, 
имала сасвим супротан ефекат, што је управо често у традиционалној на-
стави немачког језика, у којој се тежиште ставља на граматику, чак и када 
то није у складу са интелектуалним могућностима ученика.  

У оквиру наставе немачког језика треба водити рачуна да се учени-
ци, посебно на нижем узрасту, не оптерећују граматичком терминоло-
гијом и исцрпним граматичким објашњењима, будући да они још нису 
савладали ни граматику на матерњем језику. Нарочито мање искус-
ни наставници који тек треба да се прилагоде школском поучавању и 
упознају се са потребама деце и младих, имају тешкоће да процене коли-
ко и на ком узрасту је граматика заиста потребна ученицима. 

Успешно учење и поучавање карактерише усвајање знања у системима, 
односно, надовезивање нових информација на старе, поступно излагање 
наставног градива у којем ученик има активну улогу (Bakovljev 1992: 28). 
Наставник би требало да ученике интелектуално осамостали, стављајући 
их пред проблемске ситуације и наводећи их да до сазнања дођу самостал-
ним путем, на сопствени начин. Поред тога, требало би да им помогне да 
развију и своје стратегије учења, као и да их оспособи за трансфер знања 
(Standardi 2011: 6). Другим речима, треба да их науче да уче, како би ту спо-
собност могли да примене у новим ситуацијама и изазовима. 

Стратегије учења се дефинишу као методе које ученици користе да би 
побољшали разумевање, интеграцију и задржавање нових информација, 
односно начин на који информације из краткорочног памћења прелазе у 
дугорочно памћење (Gajić 2007: 9). У оквиру наставе страног језика стра-
тегије учења подразумевају и способност разумевања кључних информа-
ција у сложеном тексту, способност откривања значења речи на основу 
контекста, као и компензационе стратегије које се користе за превазила-
жење језичких баријера које настају у комуникативној ситуацији (Storch 
2009: 22), те се оне у настави морају свесно подстицати и развијати. 
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Једна од значајних стратегија учења данас јесте метакогниција, од-
носно знање о сопственој когницији, способност ученика да самостал-
но прати и управља својим процесом учења, као и да контролише  ус-
пешност и ефикасност одабране стратегије. Неговање и подстицање 
метакогнитивних стратегија треба да буде примарни циљ образовања 
у школи, мада искуство показује да школе још увек нису спремне да 
препусте ученицима одговорност за сопствено учење (Gajić 2007: 9–12). 
Међутим, ако се узме у обзир да ће ученици у будућности итекако мора-
ти сами да буду одговорни за сопствено учење, понекада и из чак сасвим 
непознатих области, јасно је да ће метакогнитивне стратегије добијати 
све више на значају у будућности образовања.

За учење нових области је свакако пресудан трансфер знања, однос-
но преношење дејства учења из једне области на другу, као и коришћење 
раније стеченог искуства у новим ситуацијама. Међутим, свако учење 
не доводи до трансфера, а да би трансфер био што већи, у настави треба 
подстицати учење са разумевањем, истицати кључне елементе у градиву, 
дати што већи број примера, указати на њихову примену у животу, као и 
повезивати чињенице из различитих области (Vučić 1991: 112–127). Ово 
је посебно важно у настави страних језика, будући да језици исте групе 
имају заједничке особености, што може у великој мери да олакша учење 
новог страног језика. Тако се уз помоћ енглеског језика, којим већина 
ученика добро влада, могу објаснити одређени граматички или лексич-
ки феномени у немачком језику. У Немачкој чак постоји и тренд да се 
немачки (као страни језик) све више предаје уз помоћ енглеског језика 
(Hufeisen, Neuner 2003), те се у ту сврху чак израђују уџбеници који се 
руководе овим принципима. Међутим, међу језицима постоје и разлике 
које могу да доведу до погрешног или негативног трансфера, односно 
интерференције. Отуда наставници треба да воде рачуна и о најчешћим 
грешкама приликом учења страног језика које произилазе из снажног 
утицаја матерњег или првог страног језика. 

За успешно учење и поучавање је битно да наставник познаје своје 
ученика, њихове особине, афинитете, као и стил учења. Код стилова 
учења разликују се визуелни, аудитивни, кинестетички, вербални и со-
цијални (или интерактивни) стил (Bimmel et al. 2011). Да би наставник 
немачког језика подстакао све типове учења, битно је да у наставу унесе 
разноликост, те да поред најзаступљеније, вербалне методе, користи и 
аудио-визуелна средства, као и да варира облике и методе наставе. На 
часу се могу изводити скечеви, водити дебате, дискусије, правити пре-
зентације, или играти разне игре које имају за циљ утврђивање наставне 
грађе, али подразумевају одређену динамику и социјалну интеракцију. 
Исто тако, то је прилика за ученике да упознају различите стилове учења 
и нађу онај који им највише одговара. 

Приликом избора задатака наставник треба да води рачуна не само 
о стилу учења својих ученика, већ и о типу њихове личности. За екстро-
вертне ученике су задаци попут сценског извођења погодни, док за ин-
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тровертне треба осмислити другачије изазове у којима неће толико бити 
изложени погледима ученика, али ће учествовати на часу и у социјал-
ној интеракцији. Добар наставник треба да препозна индивидуалне ка-
рактеристике својих ученика, те да их у складу са њиховим особинама 
подстиче у настави, како би извукао најбоље из њих (Standardi 2011: 7) и 
позитивно утицао на развој њихове личности у жељеном правцу.

Компетенције за подршку развоја личности ученика
Од наставника се очекује да познаје и разуме физичке, емоционал-

не, социјалне и културне разлике међу ученицима, као и да подстиче 
и ангажује све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике 
(Standardi 2011: 7). То се нарочито односи на даровите ученике, као и на 
ученике са посебним потребама. Даровити ученици су често немотиви-
сани и досађују се на часу, будући да нису довољно мисаоно ангажовани. 
Ученици са посебним потребама све више похађају редовне школе, али 
нису у стању да испрате наставне садржаје предвиђене планом и програ-
мом. У тим случајевима се у настави мора диференцирати и индивиду-
ално приступити сваком ученику. Даровите ученике треба ангажовати 
додатним материјалима, али их и навести да помогну осталим ученици-
ма у раду, док ученицима са посебним потребама треба давати задатке 
које они могу остварити, тако да и они доживе успех у учењу. Сви учени-
ци, без обзира на разлике, треба да буду мотивисани да уче. 

Мотивација игра пресудну улогу у наставном процесу. На њу ути-
чу екстринзични и интринзични фактори. Интринзична мотивација је 
одговор на унутрашње човекове потребе као што су радозналост, потре-
ба за знањем, осећај компетентности, раста и развоја, док екстринзична 
мотивација има свој извор ван ученика: добра оцена, похвала учитеља, 
диплома, медаља или неке друге награде (Vizek Vidović i dr. 2003: 245). 
За наставу страног језика значајне су још и интегративна и инструмен-
тална мотивација. Под инструменталном мотивацијом подразумева 
се учење језика из практичних разлога, ради напредовања у послу или 
да би се учењем страног језика стекла нека друга корист. Интегратив-
на мотивација се односи на учење страног језика због интересовања за 
страну земљу и њену културу, као и због жеље ученика да се идентифи-
кује са том културом и евентуално интегрише у нову културну средину 
(Gardner, Lambert 1972). Да би процес учења и поучавања био успешан, 
пажњу треба посветити како унутрашњој тако и спољашњој мотива-
цији, али исто тако и подстицати интрументални, односно интегратив-
ни приступ учењу страног језика. Садржаје наставе треба прилагодити 
ученичким интересовањима, уводити новине у наставу, подстицати уче-
нике да активно учествују на часу, будити њихову радозналост, повези-
вати градиво са животом ученика, награђивати их, похвалити и дати им 
јасне и честе повратне информације (Vizek Vidović i dr. 2003: 245–252)

Наставник треба да подстиче и самопоуздање, самопоштовање уче-
ника, као и да подиже њихов ниво аспирације (Standardi 2011: 7). Мно-
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га истраживања показују да се ученици на одређеном нивоу понашају 
према очекивањима својих наставника. С обзиром на то да су њихова 
очекивања врло значајан фактор у ученичком успеху, важно је да се уче-
ницима преносе позитивна очекивања, да се нагласи да су сви ученици, 
а не само они најбољи, способни да науче градиво (Vizek Vidović i dr. 
2003: 238). Да би наставник успео да утиче на ученика, да подстиче развој 
његове личности, неопходна је и добра комуникација, јер ако нема кому-
никације, нема ни сарадње. 

Компетенције за комуникацију и сарадњу
За комуникативно усмерену наставу битно је да наставник уме да 

поставља подстицајна питања, уводи друге облике рада, и на тај начин 
подстиче интеракцију између себе и ученика, с једне стране, и међу са-
мим ученицима, с друге стране (Ivić i dr. 2001: 69). Добре комуникативне 
компетенције наставника, као и интеракција са ученицима, од још већег 
су значаја за наставу немачког језика, будући да је развијање комуника-
тивних компетенција један од главних циљева наставе страних језика.

Наставник мора да комуницира и сарађује и са родитељима и дру-
гим партнерима у образовно-васпитном процесу. Његова је обавеза да 
информише и консултује родитеље или старатеље и да их охрабрују да 
буду укључени у образовни рад (Standardi 2011: 8), будући да је васпи-
тање и образовање ученика заједнички подухват наставника и родитеља 
који може да се успешно оствари само уколико међу свим учесницима 
постоји добра комуникација и сарадња. 

ОПШТЕ ИЛИ КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Поред наведених наставничких компетенција, постоји и низ 

општих или кључних компетенција које нису у уској вези са наставом, 
али су неопходне у свим доменима живота. У време брзих промена у 
свим сегментима друштва и културе, ученици морају да буду спремни 
за могућност да знања и вештине које су стекли током школовања више 
неће бити актуелна и релевантна након завршетка институционалног 
образовања. Из тог разлога ученици морају да стичу знања и вештине 
које их оспособљавају за прилагођавање новим друштвеним околности-
ма и за преузимање нових обавеза и одговорности које су им до тада 
биле потпуно непознате. Отуда су у процесу глобализације постале нео-
пходне тзв. кључне компетенције, у које спада низ способности као што 
су управљање временом и пројектима; претраживање, анализирање и 
структурисање података; комуникативна и метакомуникативна ком-
петенција; вештина аргументовања у писаној и усменој комуникацији; 
способности усмене комуникације (реторичка вештина, вештина др-
жања реферата, презентације и визуализације, медијална компетенција, 
компетенција модерације и преговарања); текстуална компетенција; 
вештина научног и новинарског писања. Пресудно је, међутим, да у сва-
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кој новој ситуацији ученици могу да примене усвојене и развијене тех-
нике учења и меморисања, као и технике креативности (Nünning 2008), 
јер само на тај начин могу да савладају изазове које им живот носи. Без 
обзира на то којим занимањем ће се ученици у будућности бавити, ове 
компетенције ће бити од пресудног значаја за њихово успешно бављење 
одабраним послом. Међутим, наставници би требало прво сами да их 
усвоје, како би затим могли да их пренесу својим ученицима.

Ученици и студенти могу да развијају ове компетенције кроз разне 
наставне и ваннаставне активности (уп. Zobenica 2010: 134–141), вођени 
сигурном руком наставника који је свестан времена у ком живи и гло-
балних промена које оно доноси. Међутим, исто тако је важно и да мла-
ди људи сами преузимају одговорност за своје образовање и да циљано 
развијају оне компетенције које сматрају да ће им бити потребне. Мо-
гућност за стицање свих ових компетенција не нуде само школе и фа-
култети као образовне институције, већ оне могу да се развијају и ван 
институција, паралелено са формалним образовањем, али и касније, у 
оквиру доживотног учења.  

МОГУЋНОСТИ СТИЦАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 
НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У СРБИЈИ

Образовање наставника се превасходно одвија на факултетима, 
током основних академских студија (четири године, 240 ЕСПБ), мас-
тер академских студија (једна година, 60 ЕСПБ) и докторских студија 
(три године, 300 ЕСПБ). Током студија, у оквиру различитих наставних 
и ваннаставних активности, студенти могу да стичу стручне и опште 
компетенције, као и методичко-дидактичке и психолошко-педагошке 
компетенције. У оквиру обавезног петогодишњнег образовања будући 
наставници морају да сакупе 36 ЕСПБ из психолошко-педагошко-мето-
дичких предмета (ППМ предмети) (Zakon 2009: 4), које могу да слушају 
на факултетима у оквиру одговарајућег студијског програма, као и у ок-
виру различитих центара за образовање наставника. Студенти су оба-
везни да у оквиру методичке праксе посматрају и држе часове у основ-
ним и средњим школама и да се на тај начин припремају за своје будуће 
занимање наставника. 

Све наведене компетенције могу да се стичу и ван факултета. Сту-
денти германистике имају имају могућност да добију стипендије и да 
се усавршају у Немачкој, односно да побољшавају своје стручне, али и 
дидактичко-методичке компетенције праћењем нових научних и струч-
них тенденција у земљи чији језик, књижевност и културу проучавају. 

Стручна и дидактичко-методичка знања наставници немачког јези-
ка и књижевности могу да стекну на различитим семинарима и радиони-
цама које се организују у земљи и иностранству. Кад је реч о семинарима 
у Србији, Завод за унапређивање образовања и васпитања сваке године 
акредитује низ семинара који наставницима нуде могућност стицање 
компетенција и знања из различитих области васпитања и образовања. 
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Посебно значајну улогу за усавршавање наставника немачког јези-
ка и књижевности има Гете институт у Београду, који поред семинара 
и радионица нуди и могућности. Између осталог, нуди се могућност за 
усавршавање на Гете институтима у Немачкој за „наставнике и настав-
нице у основним и средњим школама, на универзитетима и у области 
образовања одраслих особа које су ангажоване на пољу образовања и 
усавршавања наставника и наставница немачког језика”. Исто тако, у 
оквиру Гете института је формирана иницијатива „Школе: партнери бу-
дућности” (PASCH), која нуди могућности усавршавања не само настав-
ницима, већ и ученицима (Goethe Institut 2013).  

Удружење наставника немачког језика као партнер Гете института, 
Министарства просвете и спорта Републике Србије и Интернационал-
ног удружења наставника немачког језика, представља кључну спону у 
мрежи институција и удружења задужених за образовања наставника 
немачког језика и књижевности у Србији. Својим континуираним радом 
на професионалном развоју и образовању наставника немачког језика и 
књижевности, Удружење у великој мери доприноси побољшању наставе 
немачког језика у основним и средњним школама (UNNJS 2012).

Интензивније укључивање Одсека за германистику у Новом Саду, 
Београду и Крагујевцу у ову мрежу институција и удружења задужених 
за образовање наставника немачког језика и књижевности допринело би 
подизању квалитета образовања и рада наставника у школама у Србији, 
али би пружило и повратну информацију о раду самих одсека. На тај 
начин би се разменом информација побољшавао и усмеравао рад инсти-
туција и удружења, односно, дошло би до интензивнијег здруживања 
теорије и праксе у домену образовања наставника.   

ЗАКЉУЧАК
Квалитетног наставника чине бројне компетенције, почев од струч-

них, које су искључиво везане за знања из предмета који наставник пре-
даје и које могу и не морају да буду база за занимање наставника; преко 
методичко-дидактичких у вези са преношењем знања из тог предме-
та; педагошко-психолошких у вези са професијом наставника уопште; 
до општих или кључних компетенција које намеће развој савременог 
друштва. У складу са принципом надоградње знања и сталног профе-
сионалног усавршавања, наставници пре свега морају да покажу спо-
собност и спремност за учење током целог живота, кроз праксу, али и 
кроз разне семинаре, радионице, курсеве и слично. Као што је чувени 
писац и футуриста Алвин Тофлер још давне 1975. године предвидео, у 
будућности ће бити неписмени не они који не знају да читају, већ они 
који не умеју да уче, да забораве научено и да поново уче (Toffler 1975). 
Управо наставници, као (пре)носиоци знања, морају да пруже позити-
ван пример у том смислу.  
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COMPETENCES OF GERMAN LANGUAGE TEACHERS IN 
SERBIA

Summary
Students of foreign languages and literatures have to acquire a number of compe-

tences during their studies, so that they could later be successful in their profession 
in the field of education. Besides linguistic, literary and (inter)cultural competences, 
they have to acquire pedagogical, psychological and teaching competences, which 
would make them capable of working successfully with students in schools and at 
universities. However, in the context of globalization of all life spheres, students and 
teachers have to acquire various additional competences, both inside and outside of 
institutional education, as well as in their teaching praxis. Those competences are 
time and project management, creativity, rhetoric competence and so on, the compe-
tences which enable students to adjust themselves to the changing needs of society. 
The initial point are the Competence Standards for Teaching Profession and Their Pro-
fessional Development, which are formulated in a comprehensive way and which we 
have tried to make more specific and to complete them, so that they can be applied to 
German language teachers in Serbia. 

Keywords: competences, German language teacher, standards, professional 
development
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