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ШКОЛЕ ВЕЖБАОНИЦЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА 
 

Сажетак: Аутор рада истиче улогу школа вежбаоница у циљу осавре-

мењивања укупног васпитно-образовног рада у основној школи. Нови научни 
извори и наставна пракса код нас и у окружењу доприносе иновирању садр-

жаја предвиђених програмом кроз специфичну организацију рада у школама 
вежбаоницама и уз подршку учитеља-ментора и професора одређеног пред-

мета. У овом раду указаћемо на могућности које школе вежбаонице пружају 

ученицима и будућим учитељима у праћењу психофизичког развоја ученика и 
начина мотивације кроз доживљај књижевног текста. 

 

Кључне речи: школе вежбаонице, ученик, наставник, ментор. 

 

 

Увод 
 
Функција школа вежбаоница у методичком оспособљавању сту-

дената и учитеља у циљу праћења развојних промена у образовном си-
стему од изузетне је важности. Наставник и наставни програми, с једне 
стране, и степен развијености средине, с друге, кључни су елементи 
трансформација у образовању. Подаци да је о тако важном проблему 
разматрано на европским и светским скуповима, као и на министар-
ским конференцијама развијених европских земаља указују на потребу 
перманентног праћења техничко-технолошких и информационих до-
стигнућа у циљу подизања нивоа образовања оних који образују младе. 
Од наставника се очекује да стално учи, стиче нова знања, превазилази 
застареле методе и облике рада. Модерна образовна технологија подра-
зумева богат и разноврстан наставни процес уз чврсту организацију, 
одговарајућу техничку и медијску опрему, а пре свега, иновативни од-
нос са субјектима наставног процеса – реципијентима садржаја програ-
ма основношколских предмета. На основу сазнања из релевантних на-
учних публикација и искустава наставне праксе, коришћења нових 
образовних технологија у којима се процес образовања разматра са 
аспекта промена глобалнога света, у школама у Србији и окружењу мо-
гу се модернизовати програми како би се уз ангажовање наставникове 
и ученичке креативности омогућила квалитетнија рецепција градива и, 
потом, његова примена. 

Школе вежбаонице могу битно да допринесу осавремењавању 
васпитно-образовног рада у основним школама. По речима и идејама 
проф. Вилотијевића, који у својој Дидактици детаљно разрађује њихо-
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ву функцију, оне би требало да остварују сложене и разноврсне задатке 
јер су то установе у којима се верификују предлози и решења који ће се 
на специфичан начин примењивати у основним школама. У процесу 
сталног реформисања основног образовања и богаћења науке и наставе 
провераваће се ваљаност нових теоријских решења, од чије валориза-
ције зависи и њихово увођење у наставну праксу. 

 

 

Школе вежбаонице – могућности и потребе 

 

Наставна пракса у функцији примене знања одлучујући је фак-

тор при провери хипотеза дидактичких истраживања. Тим проверава-

њем оне би могле да допринесу развоју научно-истраживачког рада и 

ширењу емпиријских и акционих истраживања усмерених на конкрет-

но мењање и побољшање рецепције наставних садржаја. Достигнућа у 

свету, у теорији и пракси образовања, пре него што се примене у нашој 

средини, требало би провести кроз школе вежбаонице. Дидактика као 

наука, потом методике предмета нуде разноврсне облике, методе и 

средства рада којима се подиже квалитет наставног процеса. Настоји се 

да знање буде функционално, о чему говори повратна информација до-

бијена разноврсним начинима провере знања. Учитељи су организато-

ри, а не само преносиоци књишких знања, јер упућују ученике у ства-

ралаштво, и истовремено, едукују студенте учитељских и педагошких 

факултета објашњавајући им комплексност образовних поступака, ин-

тегрисаност наставних садржаја и сараднички-комуникацијски однос 

према ученицима. 

Често се под иновацијама подразумева увођење нових техничких 

средстава, што је добро, али то није све. Неопходан је нови, другачији од-

нос према садржајима како би се ученици брзо и ефикасно припремили да 

усвоје знања и функционално их користе у животу и раду, надограђујући 

их стално, уз помоћ наставника, а касније самосталним радом. 

Какво место заузима студент на часу факултетске наставе и у 

основној школи? Питање врло тешко, нема правих одговора. Кључну 

улогу у њиховом образовању и формирању профила учитеља имају 

професори методика, али и професори осталих предмета који фигури-

рају у наставним плановима и програмима учитељских и педагошких 

факултета. Са ових факултета долазе студенти у школе вежбаонице са 

добрим теоријским знањем стеченим из више дидактичко-методичких 

извора о наставним методама, облицима и средствима рада, разновр-

сним писаним медијима, али то своје знање, врло често, не умеју да 

употребе на најбољи начин. У сфери савременог образовања наставни-

ци апелују да се, што је могуће чешће и више, примењују усвојена зна-

ња на часовима практичних извођења садржаја пред професором и учи-
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тељем ментором. Студенти – будући учитељи знају да теоријски обра-

зложе специфичности рада на часу, али им следећи корак, примена тео-

ријских знања иде тешко због недовољне припремљености која зависи 

и од њиховог интересовања, језичког образовања и смисла за креатив-

ни приступ. У томе им може помоћи истински рад и припрема у школа-

ма вежбаоницама. 

Наведени недостаци у примени теоријских сазнања налазе се у 

лошем организовању школа вежбаоница. Може се рећи да их у поједи-

ним деловима Србије и нема у класичном смислу речи. Чак се и факул-

тетска настава изводи на традиционалан начин, иако се увелико приме-

њује. Према болоњском систему студирања, акценат се ставља на ко-

муникацијски однос између професора и студената и на практичној 

примени образовних садржаја. Дешава се да су основне школе опре-

мљеније савременијим дидактичким средствима од школа вежбаоница. 

Када студент наиђе на школу вежбаоницу у којој функционишу мулти-

медији, остају збуњени. Зато школе вежбаонице и факултети треба да 

обезбеде да се будући наставници практично оспособе у следећим ак-

тивностима које су опште познате, али их проф. Вилотијевић дефини-

ше на следећи начин: 

 да буду успешни носиоци прогресивних промена у школском 

раду и настави које ћe настајати у интеракцији са научним, 

техничко-технолошким, културним и укупним друштвеним 

развојем; 

 да оспособе ученике да уче, тј. да их науче како треба учити, 

мислити и како треба практично примењивати оно што је на-

учено у решавању свакодневних животних проблема и ство-

ре им поуздану основу за комуницирање са окружењем и да-

ље доживотно образовање;  

 да оспособе студенте за свакодневно припремање за настав-

ни рад, тј. да за сваки наставни час ураде одговарајућу при-

прему којом ћe предвидети структуру часа, облике рада, ко-

ришћење наставних метода и поступака, употребу наставних 

медија (средстава); 

 да се обуче да организују наставу, да успешно реализују сва-

ку етапу наставног часа, да контролишу ученике и њихов од-

нос према раду, да економишу временом; 

 да се припреме да примењују разноврсне облике рада, разли-

чите методе и поступке који ће бити примерени природи са-

држаја и постављеним наставним циљевима и задацима; 

 да се оспособе да ученике обучавају и навикавају како да ко-

ристе уџбенике и друге изворе знања, да их навикавају на са-

мосталан рад; 
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 да се практично обуче како треба користити и примењивати 

савремене медије у наставном процесу. 

To су само неки од задатака школа вежбаоница у функцији при-

преме будућег наставног кадра, тј. у припреми за опште подизање ква-

литета наставе. 

Школе вежбаонице требало би да буду организационо повезане 

са учитељским и наставничким факултетима, требало би да имају до-

бар и искусан наставнички кадар који би сарађивао са учитељским и 

наставничким факултетима како би остваривао менторску улогу. Уз то, 

требало би да имају богату наставну базу (класична и савремена на-

ставна средства). 

 

 

Однос студент-градиво-ученик 

 

У сваком послу, нарочито у образовању, интердисциплинарност 

и истраживања у том духу доприносе развојним променама. Тиме се не 

гаси и занемарује старо, већ се допуњује, проширује и добија нове 

структуре које пружају другачије могућности приступа актуелним са-

држајима. По речима Галилеја, треба „измерити све мерљиво и мерљи-

вим учинити оно што је још немерљиво―, а знање стечено истинским 

залагањем и способностима утиче на промене које су једино константне. 

Узмимо на пример књижевност и историју у којима егзистирају елемен-

ти традиционалних, архетипских обреда, обичаја и веровања, митови и 

легенде изражене језиком старина или преведене на савремени језик. 

Оне доприносе откривању неких неразјашњених искустава виших сло-

јева живота. Ове чињенице, и друге, истичемо из потребе да докажемо 

у којој мери студент – будући учитељ мора да открива својом истражи-

вачком мишљу и интуицијом путеве до знања, и путеве преношења 

младима. Као пример навешћемо обраћање студентима, ученицима, 

васпитачима и наставницима. Обраћање је саставни део предговора 

Еколошке читанке, аутора С. Смиљковић и С. Стојановић. 

„Учење је лепа, али и врло озбиљна игра, и то нарочито ако се 

остварује у природи. Она је тада занимљивија од свих игара којима сте 

се до сада играли. Замислите! Ваш учитељ или учитељица воде вас у 

природу на час. Тамо ћете видети много тога што учите: бескрајно пла-

во небо, сунце, његово рађање и залазак, у вечерњим сатима звезде, ду-

гу, росу, маглу, лековите биљке, разноврсне гљиве, птице, животиње, 

разне бубе, лептире... У природи ћете чути прави фијук ветра, али ћете 

осетити и миловање поветарца, пробати шумске јагоде, купине и бо-

ровнице. 
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Природа је најлепши простор за игру и у њој ћете се забавити 

до миле воље. Играјући се, можете доћи на идеју да напишете песму, 

причу, a то ће вам помоћи да више заволите свој матерњи језик. 

Ваша учитељица или учитељ ће вам баш у природи развијати 

љубав према лепоти и значају писане речи за човека. Тек ћете после то-

га видети колико је игра речи бескрајно лепа и плодна. 

У природи се можете, такође, играти решавајући задатке, тако 

што ћете стално размишљати, тражећи један једини резултат који је та-

чан, али и оригиналан. 

Природа нуди најлепше боје и облике. Све што у њој видите мо-

жете нацртати и обојити оним бојама које су вам највише прирасле за 

срце. Ако бојите и цртате с љубављу, можете постати једнога дана сли-

кари. Познати светски сликар Пикасо једном приликом рекао је да је 

„од жуте мрље правио сунце―. Ви тако нешто можете чинити и у вашој 

сликарској радионици у природи. 

У природи су занимљиви и часови музичког васпитања. На њи-

ма се поправља расположење. Кад нешто у души није лепо, песма је ту, 

а песма се у природи неограничено шири и све од ње одјекује. Кроз ча-

сове у природи и много других ствари лако се учи. Речи страног језика 

учите говорећи их у природи, садржаје наставне материје из предмета 

Свет око нас и Природе и друштва учићете, такође, ослушкујући и по-

сматрајући природу.  

Да би ваша знања била дубља и дуготрајна, учитељ ће припомо-

ћи. Без учитеља нема знања нити школе. Он ће вас учити у школи како 

треба волети и чувати природу. Због тога, и ви волите и поштујте ваше 

учитеље. 

Учитељи драги, ви који се припремате за најодговорнији позив, 

будите спремни да стално и с љубављу помажете својим ученицима, 

као својој деци, да одрасту и постану, пре свега, добри и вредни људи. 

To можете успешно чинити на часовима у школи, као и на часовима у 

природи. Омогућите деци да маштају и узлећу изнад земље како би им 

надолазила знања уз вашу велику љубав, a љубав и игра најуспешније 

граде дете.― 

Дечја игра прожима све видове рада и учења деце. Она је њихово 

главно обележје. Деца се кроз игру свестрано развијају, али и испољавају 

себе, откривају своју личност, карактер и индивидуалне способности. 

Игре у природи имају посебан значај за развој дечјег мишљења, 

маштања. Кроз игре деца откривају и на најбољи начин сазнавају при-

роду. Игре су намењене деци предшколског узраста, али су врло битне 

и за ученике од првог до четвртог разреда. 

Кроз разне квизове и многе друге забаве у природи, такође, бу-

димо интересовања ученика за очувањем простора у којем живе, али и 

шире од тога. 
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Да би се природа више волела, а самим тим и боље познавала, 
многе наставне садржаје потребно је приближити игри и школи у при-
роди. Много се потпуније доживљава рађање и залазак сунца са ливад-
ским цвећем у рукама и осмехом на лицу. 

Наставно градиво које се реализује у природи треба пропратити 
низом одговарајућих активности, које ће побудити интересовања уче-
ника и учење им учинити привлачним, а боравак у школи у природи 
пријатним. Реализација часова у природи са пригодним садржајем мно-
го може помоћи ученицима да развију креативност, радозналост, ми-
шљење. Није без разлога, наш велики песник, Душан Радовић рекао: 
„Ако се већ толико заклињемо да нам је од свега важније активно уче-
шће деце у настави, ако нам је заиста искрена жеља да наша деца ми-
сле, да више разумеју, a мање да памте, морамо тражити конкретне и 
ефикасне начине да децу покренемо, заинтересујемо и активирамо―. 

Часови у природи, у оквиру школе у природи, који ће бити део 
наставних садржаја, могу нам доста помоћи у покретању деце и буђењу 
интересовања за многе области живота. 

 
 

Улога учитеља-ментора 
 
Функција учитеља-ментора је у практичној припреми будућих 

учитеља за разноврсне функције у школи, како у редовној школи, тако 
и у ваннаставним активностима. Најзначајније од свега је правовремено 
увођење студената у педагошки рад, у организацију дидактичко-мето-
дичке праксе у циљу извођења различитих врста наставе, за препознава-
ње иновативних медија и њихову примену у дидактичко-методичкој ор-
ганизацији укупне наставе. Да би ментор био успешан неопходно је 
његово стручно усавршавање, добра припрема за извођење огледних 
часова, вођење педагошке документације као што је дневник рада раз-
редног старешине, програми рада одељењског и разредног већа, запи-
сници са родитељских састанака, евиденција о раду и напредовању 
ученика. 

Учитељ-ментор у школи вежбаоници, уз помоћ осталог особља 
и професора дидактичко-методичких профила, улази у систем огледних 
програма истраживања, као што су мала акциона истраживања, провера 
појединих иновација у пракси, праћење стандарда организације наста-
ве, стандарда опремања школа дидактичким, текстовним и техничким 
медијима. Главни и незаобилазни задатак је повезивање школа вежбао-
ница са наставничким (учитељским) факултетима у циљу евалуације 
студентског теоријског и практичног знања. 

Све ове и друге активности које прате комплексни наставни 
рад, студент – будући учитељ прати, бележи, размишља о њима, пита, 
учи. На тај начин богати себе искуствима наставне праксе, прима иску-
ства ментора и прати развој дечјег психофизичког света. 
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Праћење развоја ученика 
 
За успешно напредовање ученика битна је правовремена моти-

вација за квалитетним сазнањем. У више случајева покушавали смо да 
на примерима текстова вредних књижевних дела укажемо на развој ма-
ште, језика и игре као битних елемената проширивања сазнања о свету 
у коме живе, као и о јунацима које прихватају или одбацују. Савремена 
литература за децу показује интересовања за комуникацију деце са тек-
стом и писцем, његовим визијама, идејама и језиком. Начин учитељевог 
доживљаја понуђеног текста и учеников стваралачки доживљај добар су 
показатељ учитељевог труда да освоји децу и уведе их у вредност дела, 
поред пишчевог залагања. Илустрације ради, превешћемо одломак из 
бајке македонског аутора Христа Петреског под насловом Чудесни пут 
до златне јабуке.  

Размишљајући о рецепцији, аутор је постављао провокативна 
питања којима је водио децу ка самосталном истраживању проблема. 
Њихови одговори указују на способност промишљања, а улога учитеља 
и студената је и у раном препознавању даровитости деце, често израже-
не кроз текст, слику, покрет или мелодију. 

„Е, хајде сада, драги моји, заједно да завршимо бајку о чуде-
сном дрвету, о детету које стоји поред прозора и гледа напољу у парк 
како секу тополе, а претходне ноћи сањало да ће ту засадити ново дрве-
ће, али и чудесну јабуку и њен чудесни плод―. 

Какав крај одговара овој еколошкој, интерактивној бајци, ако 
не и једној од најлепших прича на свету – јабуци која плаче и јабуци 
која се смеје? 

„Био један цар који је имао три сина. Док је једног дана његов 
најмлађи син седео у замку, једна стара жена дошла је да наточи воде 
са извора који се налазио одмах испод замка. Момче је бацило камичак 
и сломило тестију старици. Стара жена ништа није рекла, отишла је по 
другу тестију и поново се вратила на извор. Момче се поново бацило 
каменом и сломило тестију, и старица је отишла. Следећег дана стари-
ца се појавила на извору са новом тестијом. Пошто ју је видело, момче 
се поново бацило каменом и сломило јој тестију. 

Старица је рекла: „Е, синко, молим Господа да се јабука која 
плаче заљуби у јабуку која се смеје.― 

Баба је отишла, а кроз пет дана момче се питало шта то значи. 
Јабука која плаче да се заљуби у јабуку која се смеје? Момче је почело 
да се мучи и из дана у дан постајало све блеђе и увело. Цар је чуо да му 
се син разболео. Прегледали су га многи лекари али никако нису могли 
да објасне разлоге његових мука и страдања. Једнога дана дошао је не-
ки видар-исцелитељ и рекао цару: „Он је болан од љубави. Момче се на 
крају досетило и рекло оцу шта му је старица рекла: молим Господа да 
се јабука која плаче заљуби у јабуку која се смеје...― 
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Нажалост, тако се и десило. 

„А на крају, за вас драги моји спремио сам још само пет питања: 

1. Зна ли неко како се завршава необична турска бајка о јабуци 

која плаче и јабуци која се смеје? 

2. Које је богатство веће: ћуп са златом или јабука са чудесним 

плодовима? 

3. Зашто у парковима и поред улица у градовима нема јабука, 

крушака, шљива и другог воћа, већ само липе, јавори, чем-

преси и друго зимзелено дрвеће? 

4. Шта се десило са момчетом из бајке које је појело црвљиву 

јабуку, и са момчетом из приче које је пошло у потрагу за ја-

буком која плаче и јабуком која се смеје? 

5. Куда води ваш чудесни пут до златне јабуке?― 

 

Књижевник, као и сликар, не пише о оном што види, већ о оном 

за шта зна или не зна да постоји. Куда води чудесни пут до златне јабу-

ке? О том путу деца размишљају, а пишчево питање као да им осветља-

ва стазе. Ученици ће у продуженом доживљају исказати своја осећања, 

враћајући се тексту и питањима која их подстичу на игру, машту и нову 

причу. Ученику је пружена могућност дубљег понирања у свет приче и 

њене вредности које се наслућују и између редова. Континуираним ра-

дом учитеља-ментора у вежбаоници, радом студената на часовима мето-

дичке праксе створиће се плодотворна основа за маштовито богаћење 

израза, а тиме и укупни развој.  
 

 

Закључак 

 

Школе вежбаонице, као расадници модерних поступака и при-

ступа проблематици садржаја основношколских предмета и ширег 

образовања захтевају наставника модерних погледа, образовања и васпи-

тања. Учитељ није обичан преносилац знања, зато ће уз помоћ методич-

ко-дидактичке литературе и других општеобразовних извора и медија 

моћи да са својим ученицима отвори многа питања тражећи одговоре у 

резултатима првих, тзв. мини истраживања. Интенције су да се сви 

фактори активно укључе у формирање савремене личности, тиме ће се 

превазиђени ефекти традиционалне наставе повући пред, за данашње 

време, дефинисаним образовним стандардима савремене наставе. У 

том процесу непроцењиву улогу има основна школа и школе вежбао-

нице које прате реформе и потребу иновирања садржаја програма у ци-

љу интелектуалног и укупног развоја ученикове личности. Тријада о 

којој је у претходном тексту било речи: ученик-настава-учитељ треба 

да функционише хармонично како би се до жељених резултата дошло. 
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PRACTICE SCHOOLS AND EDUCATION OF TEACHERS* 

 
Summary: The author of this paper emphasizes the role of practice 

schools which has the aim to modernize complete educational work in elementary 

school. New scientific sources and the teaching practice in our and the surrounding 

countries contribute to innovation of contents provided in the curriculum through a 
specific work organization in practice schools with the support of teachers-mentors 

and professors in a specific subject. In this paper the author will point to the possi-

bilities that practice schools can offer students and future teachers, to the following 
of psychophysical development of students and the ways of motivation through ex-

periencing a literary text. 
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