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Увод
Тренд негативног природног прираштаја је у Србији актуелан још од
деведесетих година прошлог века. Удружен са емиграцијом, углавном младог и
образованог становништва, овај процес који траје скоро три деценије резултирао је
драстичним опадањем броја становника Републике Србије, па је према проценама
Републичког завода за статистику крајем прошле године тај број пао испод 7 милиона
грађана (6.982.604). Поред смањеног броја становништва, ниске стопе фертилитета
утицале су и на измену свих структура становништва (од старосно полне, преко брачних,
образовних, економских, итд). Са просечном старошћу која се креће око 43 године (на југу
и југостоку земље и преко 50), спада у једну од демографски најстаријих држава у Европи.
Сам проблем деполулације, старења и постепеног одумирања нације је препознат на
разним нивоима, што је, поред других научних и јавних списа, резултирало и доношењем
јавних докумената, попут Стратегије подстицања рађања, први пут донете 2008, а затим
и ревидиране и допуњене, 2018. године. У овом документу су изнети фактори који су до
проблема довели, као и мере које за дугорочан циљ имају стварање сложеног комплекса
услова за рађање, односно подршку родитељима и деци, ради ублажавање тренда даљег
опадања фертилитета и постепеног повећања рађања до будућег циља, достизања
стационарног становништва, где би свака наредна генерација бити замењена једнако
бројном претходном.
Како би се остварио овај општи циљ, аутори Стратегије као предуслов истичу
низ посебних циљева, који поред очекиване економске помоћи, подразумевају и подршку
родитељима у савладавању разних врста препрека које прате рађање и подизање деце,
посебно подршку при усклађивању рада и родитељства. У складу са друштвено
економским и културолошким променама у савременом свету, долази до све веће
еманципације жена, чиме се њихов живот значајно мења и у јавној и у приватној сфери.
То значи да се оне, заједно са својим партнерима, налазе пред бројним изазовима, попут
обезбеђивања материјалне егзистенције домаћинства као и потребе за радним
ангажовањем, укључујући и стално професионално напредовање. Последично, долази и до
трансформације расположивог времена за породицу, односно времена уложеног у
емоционални и лични развој деце. Сходно томе, јавља се потреба за широм друштвеном
подршком, првенствено од партнера (који се сада суочава са изазовима родитељства на
другачији начин него што је то случај са њиховим очевима), затим ближих сродника, али
и од стране ширег друштва и државе. Један од начина подршке који је Стратегијом и
предложен (поред подстицања очева да користе породиљско одсуство и тако узму активну
улогу у одгајању детета, од самог почетка) јесте подстицање запошљавања младих мајки и
креирање посебних услова рада (флексибилно радно време и разни типови одсуства), што
би водило до једноставнијег остваривања жене, али и мушкарца, на оба поља – рада и
родитељства.
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Важно је нагласити да ова друштвена подршка родитељима, првенствено
мајкама, јер се показује да су оне и даље највише оптерећене приватном сфером (бригом о
деци, а онда и другим члановима породице) треба да обухвати и институционалну
подршку у смислу побољшања капацитета и програма у образовно-васпитним установама
у којима деца бораве током дана. Проблеми и потребе предшколских установа су
оправдано стављени у први план услед евидентно малих капацитета и не баш идеалних
услова. Међутим, чини се да су потребе родитеља школске деце која похађају ниже
разреде (прва четири) те још увек нису довољно зрела за самостално старање, негде остале
занемарене и да не добијају довољно пажње од стране јавности и креатора политика. Ако
се томе додају и неопходна материјална улагања породице у подстицање развоја талената
које поседују и знања неопходног за даљи професионални напредак, односно за рани
почетак формирања хуманог капитала, видно је да потребе родитеља нису у довољној
мери разматране ни једним актом јавне политике. Стога, упркос поменутим заиста
неопходним мерама подршке родитељима новорођене деце и деце предшколског узраста,
као један од важних циљева друштва требало би да буде и његово партнерство са
родитељима школске деце у смислу активног учешћа државе у осмишљавању програма и
стварању подстицајних услова њиховом развоју, које би у што већој мери, обухватила сву
децу, независно од социјалног, економског и других друштвених статуса њихових
родитеља. Све ово је у складу и са УН Агендом одрживог развоја 2030, чији је потписник
и Република Србија, затим Стратегијом развоја образовања РС до 2020., и другим
документима државе у овом домену.
Мапирање конкретних потреба родитеља и институција које су, уз друштво као
целину и главни актери овог партнерства, били су предмет овог истраживања. Пажња је
усмеравана на тренутно стање и тешкоће које родитељи и школе перципирају, као и на
њихове предлоге мера одговорним актерима како би оне биле превазиђене. Истраживање
је спровела невладина организација „Центар за живот – да нас буде више“ на иницијативу
и уз подршку Кабинета министра задуженог за демографију и популациону политику.
Овај пројекат је реализован у периоду од средине марта до краја августа 2019. године и
обухватио је две врсте истраживања са различитим методама и актерима. У извештају ће
бити прво приказани резултати квантитативног истраживања којим су прикупљани
ставови родитељи деце која иду у ниже разреде основне школе (прва четири). Ово
истраживање је обављено преко онлајн апликације која ће бити приказана и објашњена у
прилогу. Након тога ће бити приказани резултати квалитативног истраживања које
помоћу интервјуа обављено са стручним лицима у школи. Последњи део извештаја
резервисан је за предлоге и мере које су произашле из анализе прикупљених података, а
које би требало да послуже одговорним актерима за креирање ваљаних државних
политика у области подршке родитељству, односно усклађивању рада и породице.
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СТАВОВИ РОДИТЕЉА О ДРУШТВЕНИМ УСЛОВИМА ОДРАСТАЊА И РАЗВОЈА
ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Циљеви истраживања
Основни циљ дела пројекта који се односи на родитеље деце школског
узраста јесте прикупљање података који би указали на постојање и врсту подршке коју
они добијају од друштва као целине, а највише од школског система који у том
периоду уз њих има кључну улогу у формирању личности детета. Циљ је и да се
прикупе препоруке одговорним актерима за креирање државних политика које би у
већој мери помогле родитељима у одгајању деце, а тиме их и евентуално мотивисале за
стварање већих породица.
Посебни циљеви овог дела истраживања:
1. Утврдити у којој мери родитељи имају проблем усклађивања пословних
обавеза са ангажовањем око деце овог узраста
2. Утврдити да ли у школи постоје системи помоћи родитељима у смислу
продуженог боравка и додатних активности које усмеравају интелектуални,
психички и физички развој деце;
3. Мапирати недостатке ових програма који би могли да буду измењени
интервенцијом одговорних актера
4. Прикупљање мишљења родитеља о неопходним променама у друштву које би
погодовале развоју деце, али и њима олакшали уклапање родитељства са
пословним обавезама.

Организација истраживања
Фазе рада:


Дефинисање садржаја упитника



Израда апликације за прикупљање података и администрацију
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Достављање информација о току истраживања наручиоцу пројекта



Попуњавање електронског упитника од стране родитеља школске
деце



Анализа података



Израда извештаја

Попуњавање онлајн упитника организовано је у периоду од 15.5.2019. до
15.7.2019. године. За потребе истраживања развијена је посебна .NET апликација
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Друштвене карактеристике испитаника
У истраживању је учествовало 207 родитеља школске деце, односно
родитеља деце узраста од 7 до 10 година, при чему су родитељи наводили узраст друге
деце која нису припадала траженој категорији. Највише су мајке приступиле
попуњавању упитника, 90,1%, затим очеви ,9,4% , и један старатељ (0,5%).
Графикон 1. Сродство испитаника са дететом
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Највише је било родитеља деце старости од 8 година, затим 7, 10, па 9
година. Укупно 13,2% је навело и друге узрасте који не припадају траженој категорији,
с тим да су имали друго, односно треће дете које је похађало неки од нижих разреда
основне школе.
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Графикон 2. Старост детета
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Најбројнији су родитељи који живе у брачној заједници, 86,6%, затим
разведених 6% , 5,4% живи у кохабитацији, а 2% живи ван партнерске заједнице.
Графикон 3. Брачни статус испитаника

неожењен/неудата 2%
ожењен/удата 86,6%
разведен/а 6%
живи у кохбитацији 5,4%

У погледу места становања, највише их је из Београда, њих 89, затим из
Краљева, укупно 39 испитаникa и 33 родитеља из Лазаревца. Осталу групу испитаника
су чинили родитељи из других градова из Србије. Процентуални удео испитаника
према месту становања је приказан на Графикону 4.
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Графикон 4. Анкетирана лица према месту становања
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Удео испитаника који живе на територији насеља категоризованих према
броју становника приказан је на следећој табели:
Табела 1. Анкетирана лица према насељу становања
Врста насеља

Број испитаника

Удео у укупном броју
испитаника (у%)

Београд и градови преко
100.000 становника
Урбанизован део
Приградско урбанизовано
Приградско сеоско
Градови од 50.000 –
100.000 становника
Урбанизован део
Приградско урбанизовано
Приградско сеоско
Градови од 20.000 – 50.000
становника
Урбанизован део
Приградско урбанизовано
Приградско сеоско
Градови до 20.000
Урбанизован део
Приградско урбанизовано
Приградско сеоско

136

68,4

89
13
34
47

44,7
6,5
17,2
23,6

38
4
5
6

19,1
2
2,5
3

4
0
2
10
4
0
6

2
0
1
5
2
0
3
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Графикон 5. Удео испитаника према величини насеља боравка

Београд и градови преко 100 000
становника 68,4%
Градови 50-100 000 становника
23,6%
Градови 20-50 000 становника
3%
Градови до 20 000 становника
5%

Највише је било испитаника који су навели да живе у домаћинству са
партнером/ком и децом, 71,1%, а најмање оних који живе само са децом, 9,5%.
Графикон 6. Састав домаћинства

само са дететом/децом 9,5%
са партнером/ком и децом
71,5%
са партнером и његовим/њеним
или својим родитељима 20%

За стан, односно кућу у којој живе, испитаници су у највећем броју навели
да је у власништву домаћинства без хипотеке, 69,3%, затим да је под хипотеком 14,9%.
Најмање њих живи у општинском, односно државном стану, свега 1%.
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Графикон 7. Власништво стана или куће у којем домаћинство живи

у власништву
домаћинства без
хипотеке 69,3%
у власништву
домаћинства са
хипотеком 14,9%
у власништву
општине/државе 1%
у власништву рођака
или пријатеља 7,9
подстанари 6,9%

Када је реч о образовању испитаника, највише их је било са завршеним
факултетом, 40,1%, затим са завршеном средњом четворогодишњом школом, 23,3%,
следи 14,9% са вишом школом и 12,4% са средњом трогодишњом школом. Завршене
последипломске студије имало је 8,9% испитаника, док је са основном школом било
укупно 0,5% испитаника.
Графикон 8. Образовна структура испитаника

60
40
20
0
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Када је реч о занимању испитаника, највећи удео је међу стручњацима и
уметницима са завршеним факултетом 33,2%, док је занимање које је најзаступљеније
код другог родитеља, службеник или техничар са завршеном средњом школом са
уделом од 21,8%. С друге стране, међу испитаницима је било најмање директора и
руководиоца, свега 3%, а то занимање је најмање заступљено и код њихових партнера
са уделом од 0,5%.

Графикон 9. Занимање родитеља детета
35
30
25
20
15
10
5

испитаник/ца

0

други родитељ

Највише испитаника је запослено у фирмама које су у државном
власништву, 41,5%, затим у приватним новооснованим, 25,7%, а најмање у фирмама са
мешовитим власништвом где држава има већински удео, 0,6%. Што се тиче другог
родитеља, такође их је највише запослено у јавним предузећима или фирмама где је
држава већински власник, 37,9%, затим у приватним, новооснованим фирмама, 23, 7%,
а најмање у фирмама са мешовитим власништвом где држава има већински удео, 0,6%.
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Табела 2. Власништво фирме у којој су запослени родитељи детета

Јавна/државна

Испитаник/ца (изражено у Други родитељ
%)
(изражено у %)
41,5
37,9

Мешовита са већинским 0,6
државним капиталом
Мешовита са већинским 1,8
приватним капиталом
Приватна
на
основу 4,1

детета

0,6
1,7
7,9

приватизације
Приватна новооснована

25,7

23,7

Властита фирма

15,8

18,6

Страна фирма

10,5

9,6

Када је реч о самооцени материјалног стања домаћинства, највише, скоро
половина испитаника је навело да има довољно новца да себи приушти и више од
основних ствари (путовања, излети, приватни часови), 49,8%. За њима следе они који
имају само за основне ствари 25,4%, после њих испитаници чија је материјална
ситуација променљива, 12,9%.
Табела 3. Оцена материјалног стања домаћинства
Удели (у %)
Имамо довољно новца само за основне ствари

25,4

Често нам недостаје новца за куповину 5,5
основних ствари
Имамо довољно новцаи за друге ствари осим 49,8
основних
Некада се дешава да немамо новца ни за 12,9
основне ствари, а некада доста тога можемо
себи да приуштимо
Можемо себи све да приуштимо па и заиста 6,5
скупе ствари
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Продужени боравак и додатне, ваншколске активности

На самом почетку бисмо истакли да је и даље највећи проценат мајки које
децу одводе у школу, 34, 7%, али је евидентно да све чешће и очеви преузимају ту
улогу – у нашем узорку 11,1% очева одводи децу, а чак у 33,7% случајева то чине оба
родитеља у истој мери. Бака и дека имају и даље значајну улогу у помоћи родитељима,
па 10,1% их мења у овој обавези. Исти проценат родитеља је навео да деца сама одлазе
и долазе из школе.
Графикон 10. Ко одводи и доводи децу у/из школе
40
30
20
10
0
мајка

отац

и мајка и
отац

бака и дека

неко други
из фамилије

одлазе
сами

Продужени боравак је један од програма који поред тога што тежи да
помогне психофизички развој деце, за циљ има и помоћ родитељима да ускладе дечје
школске обавезе које захтевају њихово ангажовање са свакодневним обавезама на
послу. Међутим, према подацима које смо добили анкетним истраживањем, чак две
трећине, односно 64,9% испитаника је навело да њихово дете не иде у продужени
боравак. Као разлог највише наводе да дете/ деца имају са ким да буду, 52,7%, али има
и оних који би радо користили услуге продуженог боравка да је организован у школи
коју дете похађа.
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Графикон 11. Разлог зашто деца не остају у продуженом боравку
није организован 20%
родитељи нису задовољни
његовом организацијом 13,6%
има ко да буде са дететом
после школе 52,7%
дете је довољно велико да
остаје само код куће 6,4%
неки други разлог 7,3%

Као остале разлоге због којих деца не остају у продуженом боравку,
родитељи су наводили да њима тако више одговара, затим да сматрају да је за дете
сувише да толико времена проводе у школи, или да нису задовољни како је продужени
боравак у њиховој школи организован што је резултирало тиме да упишу дете у
приватни продужени боравак.
Две трећине испитаника чија деца иду у школе где је продужени боравак
организован, 65%, наводи да су задовољни њиховом реализацијом. Они који боравком
нису задовољни, највише истичу лоше услове за рад, 54,5%, затим сматрају да особље
које са децом ради није довољно стручно, 18,2%. Њих 2,3% сматра да боравак није
добро осмишљен, а неки су наводили и разлоге попут проблема са храном и великог
оптерећења за дете.
Графикон 12. Разлог зашто испитаници нису задовољни боравком

60
40
20
0
лоши услови за радније добро осмишљен нестручно особље

остало
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Без обзира што се јављају притужбе на продужени боравак, чак 60 % је
изјавило да им то доста олакшава да ускладе посао и родитељске обавезе. Свега 15,2%
је рекло да од боравка не виде помоћ. Осталих 25,2% се нису изјаснили обзиром да
нема продуженог боравка у школи коју дете похађа.
Родитељи који нису задовољни највише су се жалили на трајање боравка
(како углавном ради до 17 часова, родитељи запослени до тог времена, не могу да
стигну на време по своју децу), 40%, као и на запажање да деца не ураде домаћи
задатак иако су провела скоро цео дан у школи, па родитељима припадне обавеза да
морају тиме да се баве код куће након посла, 40%.
Графикон 13. Разлози због чега боравак не олакшава родитељство

не траје довољно дуго 40%
не стигну да ураде домаћи 40%
нешто друго 20%
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Активности које подстичу развој детета
Ради прикупљања информација о томе за које активности родитељи сматрају да су
деци најкорисније, понудили смо табелу ваншколских активности где је од родитеља
захтевано да их рангирају по важности – бројем 1 се означава најважнија активност,
бројем 2 мање важна, а бројем 3 још мање важна, али важнија од осталих. У наредној
табели је дат приказ њихове оцене активности.

Табела: 4. Оцена важности ваншколских активности за развој детета
Активност
Језици
Спорт
Борилачке вештине
Математика
Музика
Плес
Сликање

1 (у %)
44,8
48,4
34,5
11,6
14
14,8
12,5

2 (у %)
40,1
33,3
34,5
28,4
20,9
29,6
20,8

3 (у %)
15,1
18,2
31
60
65,1
55,6
66,7

На основу претходне табеле можемо закључити да родитељи сматрају да
деци спорт највише користи – чак скоро половина испитаника је ово оценила бројем 1,
на другом месту би били језици, док је сликање на трећем месту по важности.
Међутим, остаје посебно питање доступности ових акивности сваком детету.
Оно што је евидентно да већина школа нема организоване бесплатне
активности које би биле доступне за сву децу. Укупно 73% родитеља је то потврдило.
Свега 7,7% је изјавило да те активности у школама њихове деце постоје и да су деца у
њих укључена.
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Графикон 14: Одржавање бесплатних активности у школама
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Међу бесплатним активностима које постоје у школама, родитељи су
највише наводили спорт, 52,3%, затим шах, 20, 5%, а најмање часове музике 5,7%.
Графикон 15: Које су активности бесплатне?
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спорт

језик

шах

глума

часови музике

У 43,4% школа које похађају деца испитаника се организују часови који се
додатно плаћају, а 17,5% деце је у њих и укључено. 8,5% родитеља се изјаснило да за
то нема новца
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Графикон 16. Активности које се одржавају у школи, а које се плаћају
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Оно што је евидентно да трећина деце, 69,1% одлази на додатне плаћене
активности које се одржавају ван школе. Међутим, 12,2% родитеља се изјаснило да
нема времена да децу води на те активности иако можда имају новца да му то
приуште, док је 18,6% испитаника рекло да нема материјалних могућности да то
детету приушти. Међу активностима које похађају, издваја се спорт са уделом од
58,1%, затим часови страног језика са 21, 8%, а најмање њих одлази у школице
математике, свега 3,2%.
Графикон 17. Плаћени часови које деца похађају
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При томе, 62 испитаника је навело да дете, односно деца похађају по две
активност, а 18 испитаника да похађа/ју чак три и више активности.
Да напоменемо да су у неким општинама организоване и бесплатне
активности за основце, 29% испитаника живи у тим општинама, па је 4,7% испитаника
навело да децу одводи управо на те часове, док исти број истиче да је заинтересован,
али да не успева да се пријави. Укупно 17,6% испитаника не може због посла да
усклади термин.
Приликом избора додатних активности, родитељима је најважније да је дете
заинтересовано, 69,6%, затим процена родитеља да те активности детету користе, 10,
8%, потом да могу детету да их приуште, 9,3%, и на крају да се одржавају близу куће,
5,7%, као и да им одговара термин 4,6%.

Графикон 18. Фактори који утичу на избор ваншколских активности

да је дете заинтересовано 69,6%
процена родитеља да му/јој
користи 10,8%
близина 5,7%
да родитељи могу да му/јој
приуште 9,3%
термин одржавања 4,6%

На ове активности дете у највећем проценту одводи мајка, 44,1%, а у
најмањем броју случајева деца одлазе сама, 3,8%, и тада је реч о деци старијег узраста.
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Графикон 19. Ко децу одводи на додатне часове?
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Значајна промена у односу на неки ранији период који је карактерисан
међусобним поверењем родитеља вршњака, што је резултирало сарадњом у обављању
разних активности попут одласка на игралишта и друге ваншколске активности,
истраживање показује да око трећине родитеља, тачније 36,1%, никада не повери дете
неком од других родитеља да га одведе на додатну активност. 23,7% то учини врло
ретко, 27,3% понекад, а свега 12,9% то редовно чини.

Графикон 20. Међусобна сарадња родитеља у обавези вођења детета на додатне
активности
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Карактеристике окружења изван школе и куће
За психофизички развој је поред школских и ваншколских активности, врло
важно како деца проводе слободно време. Док деца која не живе у градским
срединама, односно у вишеспратним зградама и даље имају привилегију да се играју
сама или са децом из комшилука у дворишту, деца из градова врло често немају где да
проводе слободно време. Ако додамо томе и утицај модерних технологија и обавезе
родитеља, чини се да данашња деца углавном слободно време проводе усамљена,
евентуално са братом или сестром, уз телевизију и видео игрице. Што се тиче
постојања игралишта, односно површина намењених за децу, више од половине
родитеља, чак 53,5% је одговорило да их има у близини, а 28,3% да су врло далеко од
места у којем живе.

Графикон 21. Да ли у близини места у којем живите има површина намењених за дечју
игру?
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Ипак, нешто мање од половине родитеља редовно изводи децу на оближња
игралишта, док 13,1% то никада не чини. Трећина испитаника, 31,3%, наводи да деца
излазе само кад има ко да их води.
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Графикон 22. Да ли изводите децу на игралишта?
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Највише навођен разлог за то што деца ретко одлазе на игралиште, поред
тога што их нема или су далеко 77,3%, јесте и тај што родитељи немају времена да их
воде, 13,6%. Један од начина да се реши овај проблем био би и поверавање деце на
чување другим родитељима. Међутим, као што је то случај са обавезама око
ваншколских активности, трећина родитеља је навело да то никада не чини, 32,8%.
Најбројнији су они, 40,3%, који воде рачуна о безбедности деце, па тако наводе да
добро размисле са ким га остављају.

Графикон 23. Да ли понекад оставите дете на игралишту са родитељима друге деце?
да 17,4%
понекад, кад баш немам времена
8%
да, али водим рачуна са ким
40,3%
никада 32,8%
дете иде саmо 1,5%
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Проблем безбедности деце
Када говоримо о безбедности, 53,3 % родитеља као велику претњу њиховој
деци, најчешће наводи саобраћај, што би био апел да се мере безбедности у сабраћају
појачају, али и апел возачима да буду пажљивији, нарочито у зонама школе. На доле
приказаном графикону може се приметити да родитељи најмање интернет препознају
као опасност за своју децу, свега 1,3% испитаника је то навело као проблем. Међутим,
када будемо анализирали одговоре актера из школа, видећемо да поред саобраћаја као
највеће опасности, они, супротно родитељима, препознају

интернет као велики

проблем, нарочито због релативне неухватљивости електронског насиља, што отежава
и његову превенцију.

Графикон 24. Претња безбедности деце
саобраћај 53,3%
вршњачко насиље 4,6%
пси луталице 3,3%
други људи и деца 17,1%
педофилија и трговина људима 2%
читаво друштво и непосредно окружење 7,9%
дрога и алкохол 5,3%
интернет 1,3%
остало 5,3%

Једна од мера предострожности коју родитељи спроводе јесте стални
надзор детета када је ван куће, што значи да деца данас врло касно почињу да одлазе
сама у паркове, трговину, додатне активности. У узорку је 26,2% испитаника рекло да
децу не пушта да иду сами (и то су углавном родитељи деце узраста 7 и 8 година).
Свега 11,4% родитеља је рекло да пуштају децу да иду сама више од једног километра.
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Графикон 25. Колико далеко пуштате децу да иду сама?

50
40

до 500 метара
до 1 километар

30

преко 1 километар
не пуштам га још увек

20
10
0

Приликом решавања ових проблема поред неопходне интервенције
одговорних актера, важна је и сарадња родитеља и запослених у школама. Дакле,
поред препорука о консултацији са родитељима приликом креирања програма,
екскурзија и других ваншколских активности, важно је и обавестити родитеље о
потенцијалним опасностима за њихово дете/децу , упознати их са мерама превенције и
креирати нове мере које ће произаћи као последица интеракције школских актера и
родитеља. Међутим, према нашој анкети само 7% родитеља је навело да се школа са
њима саветује, а чак 45,5% наводи да их запослени никада ништа не питају.
Графикон 26. Сарадња родитеља и школе
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Када се говори о безбедности деце школског узраста, данас се пуно слуша о
вршњачком насиљу, што можемо разумети као последицу савременог друштва у
смислу потребе за доказивањем свих, па и деце, затим услед медијског извештавања о
случајевима заиста бруталног насиља вршњака, али врло често, што ћемо посебно
видети у изјавама школских актера, као резултат потребе школе да се заштити од
Закона и преувеличавања од стране родитеља. Томе иде у прилог и чињеница да је
свега 4,6% испитаника то навело као највећи проблем.
На питање о обавештености о вршњачком насиљу, већина родитеља, 70,9%,
каже да о томе чује само преко медија. Укупно 23,6% каже да о томе зна само
захваљујући приручницима које су добили у школама, а 5,4% испитиваних родитеља
наводи да о томе ништа не зна.
Графикон 27. Обавештеност родитеља о вршњачком насиљу

добили смо у школи
приручник 23,6%
онолико колико се прича
у медијима 70,9%
нисам се тиме посебно
бавио/ла 5,4%

У погледу тога да ли се у њиховој школи дешавало вршњачко насиље,
20,5% се изјаснило да јесте и да зна тачно шта се догодило, док је 39,5% дало изричито
негативан одговор. Остали испитаници, њих 40%, је рекло да је о вршњачком насиљу у
школи свог детета слушало, али да не знају шта се заиста догодило.
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Графикон 28. Да ли сте чули за случај/еве вршњачког насиља у школи свог детета?

да 20,5%

чуо/ла сам да јесте,
али не знам пуно о
томе 40%
не 39,5%

Од испитаника који су дали потврдан одговор о информисаности о
вршњачком насиљу у школи њиховог детета, највише су наводили физичко насиље,
41,7%, затим вербално, 22,2%, а дискриминацију као облик насиља је навело 5,6%
испитаника
Графикон 29. Врста насиља
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Према речима 47,5 % испитаника, у школи се углавном само прича о овом
проблему, без конкретник активности. Њих 15,3% наводи да се по том питању баш
ништа не ради, док 27,3% каже да школа спроводи конкретне активности у погледу
превенције вршњачког насиља.
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Графикон 30. Превенција насиља од стране школских актера

да, организовали су више
радионица на ту тему
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без конкретних
активности 47,5%
не 15,3%

не знам или нисам
упознат/а 9,8%
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Организација школског распуста
Школски распуст је један од највећих проблема бриге о деци код
запослених родитеља који немају помоћ баке и/или деке или друге родбине. У великом
броју западних земаља су организоване бесплатне или релативно јефтине и тиме
доступне летње школе у којима деца бораве током паузе од школских програма. Код
нас није реткост да деца врло рано остају сама код куће, што са собом носи палету
могућих опасности по безбедно одрастање млађег школарца. Највећи број испитаника
из узорка је навео да деца распусте проводе са баком и/или деком, 66,7%. У 28,7%
случајева деца време на распусту проводе са родитељима где један од њих не ради или
комбинују радно време. Свега 1% испитаника уписује децу у летње школе, а 2,1% деце
остаје само код куће док су родитељи на послу.

Графикон 31. Са ким деца проводе летњи распуст?

код куће са родитељима
28,7%
код куће са баком и/или деком
26,7%
одлазе код неког из фамилије
у друго место 17,9%
код неког из фамилије у истом
месту 22,1%
похађају летње школице 1%
ангажујем неког да их чува
1,5%
остаје дете само 2,1%
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Ставови запослених у школама о условима одрастања и институционалне
подршке родитељима

У оквиру обављеног емпиријског истраживања испитивана је и перцепција
актера запослених у школама o овој теми. Значај њихових ставова о актуелним и
некадашњим програмима образовања и васпитања, организацији продуженог боравка,
једносменској настави, потребама за унапређење квалитета времена које дeца проводе у
школи, као и о опасностима по безбедност деце, препознаје се у њиховој улози и
одговорности које подразумева њихово радно место. Школски актери заједно са државним
актерима који се баве школством, представљају креаторе програма за усмеравање развоја
деце. И што је још важније, кроз сталну интеракцију са децом и родитељима, они најбоље
познају њихове могућности и потребе, па тако представљају и најсигурнији извор
информација о потенцијалним променама државних политика које треба прилагодити
развоју деце и потребама родитеља.
Сходно томе, основни циљ овог дела истраживања је био да се од испитаника
прикупе подаци о програмима који регулишу активности деце узраста од првог до
четвртог разреда током боравка у школи, нарочито током продуженог боравка, затим о
начину њиховог спровођења, додатним активностима, безбедности као и о исказаним
потребама школа ради унапређења досадашњег рада.
Посебни циљеви:
1. Утврдити да ли у школи постоји продужени боравак и ако постоји како је он
организован, да ли траје довољно дуго и које активности подразумева
2. Утврдити да ли се у школи спроводе бесплатне активности које за циљ
имају физички и когнитивни развој деце
3. Прикупити податке о програмима за унапређење безбедности деце док
бораве у школи, али и ван ње
4. Мапирати неопходна средства и мере неопходне за организацију времена и
реализацију неопходних активности, како би родитељи били сигурни да се деца налазе у
за све подстицајном и безбедном окружењу док се они баве материјалном егзистенцијом
породице и личним напретком.
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Методологија истраживања

За разлику од истраживања које је обављено са родитељима које је било
анкетног квантитативног типа, прикупљање података од запослених у школама обавили
смо помоћу интервјуа који су вођени у складу са унапред припремљеним
полуструктурисаним упитником. Узорак су чинили једна школа из центра Београда
(директор, педагог и учитељица из продуженог боравка), једна школа из Краљева, града
средње величине по NUTS класификацији (директор, педагог и учитељица из продуженог
боравка) и једна школа из осталих насеља по NUTS класификацији, из околине Лазаревца
(две учитељице – једна из редовне наставе а друга ангажована у продуженом боравку).
Важно је нагласити да је реч о методолошком приступу студија случаја (Case Study), па се
одговори испитаника и њихова анализа не могу генерализовати и послужити за доношење
општих закључака.

Општи подаци о школама
Београд – школа се налази у самом центру града. Има укупно 290 ученика, од
тога 96 у нижим разредима. Сваки разред има по два одељења са 20 до 25 ученика, што је
далеко испод броја ђака који су ову школу похађали раније. Настава се изводи само пре
подне, док је поподне организован продужени боравак који траје до 17h. Школа има
програм инклузије ученика са посебним потребама. Такође, предвиђено је да и овде буде
спроведен пилот пројекат једносменске наставе који реализује ресорно министарство и
који би требало да почне 1.9.2019.

Краљево – Школа је почела са са радом 1939.године као друга школа у
Краљеву јер су отварана радна места па је било потребе да са сагради школска зграда у
том делу града. Тада је било 300 ученика. У овој школи је било и првих одељена где су
била деца са посебним потребама. Током рата школа није радила, пошто је била
претворена у болницу. Данас има око 750 ђака и из године у годину их је све мање –
„када сам почела да радим било је 1200 ученика, када сам постала директор око
1000, а данас 750“ (директор, Краљево)
Број одељења је остао исти, само се број ђака смањио, тако да има 33 одељења,
у сваком разреду по 4 одељења. Међутим, некад је било по 34 ђака у одељењу, а данас је
то 22, 23 ученика. У овој школи се спроводи програм инклузије деце са посебним
потребама. Настава се одвија у две смене, па је и продужени боравак организован и пре и
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после подне. Школа није ушла у пилот пројекат једносменске наставе из разлога што је
релативно велика, а и нема потребне предуслове (трпезарију и фискултурну салу).

Школа из категорије осталих насеља из околине Лазаревца – школа се
налази на удаљености од 3 km од градске средине. Овде се организује настава само за
ученике нижих разреда, а по завршетку четвртог разреда они прелазе у матичну школу у
граду. Укупно има 80 ученика, при чему се и овде бележи пад у односу на број ученика
ранијих година када је наталитет био већи. За разлику од већине школа, које не припадају
градским насељима, па и већине оних које се налазе у унутрашњости, ова школа има
организован продужени боравак који траје до 16h. Иако је школа мала и настава се одвија
само у једној смени, реализација пилот пројекта једносменске наставе није овде
предвиђена из разлога што нема трпезарију и фискултурну салу.

Организација продуженог боравка
Све три школе са чијим запосленима смо разговарли имају организован
продужени боравак, али се у потпуности разликују у погледу његовог трајања и
планирања активности. Мишљења смо да је то резултат различитог концепта обавезне
наставе (да ли се организује у две смене), броја ученика и потреба родитеља, односно
њиховог радног времена.
Према речима директора школе из Београда „продужени боравак
функционише у трајању од 6 сати, дакле од 11h, зависи да ли ученици имају 4 или 5
часова редовне наставе. Када заврше са редовном наставом остају у продуженом боравку.
Дакле, 5 часова траје продужени боравак, тако да учитељи коју остају са њима у боравку
имају 5 до 6 часова непосредног рада са ученицима. Они исто имају у својим радним
листама, као и наставници редовне наставе, и сарадњу са родитељима и припрему, то је
значи регулисано правилницима које шаље Министарство просвете, са тим што опет
разграничавам први и други разред, са трећим и четвртим. Боравак и финансирање
наставника који раде са првим и другим уређује Министарство, а трећи и четврти мало
другачије функционише – наставници не праве планове унапред, него на крају сваког
месеца предају извештаје. Али, суштина је иста" (директор, школа Београд).
Томе је испитаник додао да су планови боравка усмеравани школским и
развојним плановима, али је евидентно да се од њих често одступа. „Некада се не стигне
са реализацијом свега што је планирано, а некада се уради и више“ (директор, Београд).
Да ли ће се активности реализовати зависи од саме деце, запослених, родитеља и многих
других фактора. У складу са годишњим извештајем о томе да ли су се активности
реализовале, планови се даље коригују како би били примењивији наредне школске
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године. Активности које се реализују током трајања боравка јесу првенствено израда
домаћих задатака и утврђивање градива са наставе, затим разне секције, радионице
(углавном прављење паноа на одређену тематику) и излазак деце у двориште где они
имају слободно време.
Педагог у овој школи, међутим, примећује да је раније боравак био боље
организован, да је било пуно секција, а да се данас врло често схвата као чување деце. Ову
деградацију приписује чињеници да је тада било више кадрова, али каже да то зависи и од
менаџмента школе. „Раније је то постојало, када сам ја почињала да радим, када сам имала
то искуство, када су се запошљавали млади људи у продуженом боравку. Тада је то био
већи број људи, сада има мање људи па је учитељицама доста теже, а број деце је остао да
кажем негде исти. Раније смо имали тачно одређене радионице које су постојале, имали
смо секције које су постојале, рецимо једна учитељица је водила ритмичку секцију, друга
музичку, трећа ликовну, то је било онда када сам ја почела да радим. Сада више није исто,
изгубила се та нека позитивна ствар из блиске прошлости, због чега и зашто није тема
разговора, имам утисак да се свело на чување деце, што није суштина и не треба да буде и
родитељи се тако и поставе и дођу и очекују да им дете неко сачува тај дан. … Шта се
изменило и зашто је сад то тако, смањио се боравак, руководство је пре годину и нешто
било другачије, свако ко дође позиционира и прави услове такви какви су. Мислим да су
људи и мотивационо изгубили вољу, жељу, не сви, има учитељица које се врло, врло
труде и раде и у том свом одељењу гледају да задрже континуитет“ (педагог, Београд).
Свој рад са децом из боравка учитељица из ове школе описује на следећи
начин: „С обзиром на толико година рада у настави, мени рад са њима у боравку није само
чување деце. Значи одрадим са њима домаћи, што мора да уради родитељ, значи
олакшамо им време код куће, слободнији су. А много ствари деци објасним на
једноставнији начин него што сам радила у настави, јер имам више слободног времена. И
видим да то деци јако прија и схвaтају, обожавам математику, увек сам је волела и волим
њима да објасним то кроз неке цртеже и видим да им лежи. Дакле, није само чување, већ и
рад и додатно образовање које им ја нудим. Јер ја не бих могла да седим, седимо ми у
дворишту, кад се деца играју нећу се играти ја са њима, то је њихова игра. Али кад смо у
разреду радимо, ако смо читали необавезно неки текст који није усклопу наставе, онда
радимо и малу анализу. То је исто оно што ми радимо као наставна јединица на часу, ово
што ми радимо овде видим да и остале колегинице раде. Видим и да је рад сличан, само у
другачијој атмосфери“ (учитељица, Београд).
Што се тиче избора наставника који ће радити у продуженом боравку,
директор истиче да ту нема правила, то није регулисано законом, већ се саслушају све
заинтересоване стране – родитељи, наставници и деца – па се на крају нађе решење које је
за школу најбоље. Међутим, педагог у овој школи истиче да наставници рад у боравку
често доживљавају као казну, што даље утиче на мотивацију и залагање наставника током
боравка. „Опет сам заговорник онога, људи који раде у боравку, радиће и у настави,
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радиће и у боравку, радиће где год да их ставите, они су вредни па су вредни, радиће са
25, радиће са 55. Негде тај начин размишљања учитеља је потпуно погрешан, они
доживљавају боравак као казну. Нема учитељ у боравку ту врсту ауторитета и ту моћ коју
да кажем има као учитељ у настави. Ја мислим да је изазов радити у боравку. Ја чак
мислим да би требало да се мењају. Једне године сте у настави, па завршите неки циклус,
изведете генерацију па идете у боравак, да се свако ту испроба. Мислим да учитељице које
иду у пензију, па као ајде да идем у боравак. Мислим и у боравку треба да се ради, јесте
опуштеније, лакше али мислим да је боравак изазов и мислим да треба да се подигне
квалитет рада у боравку“ (педагог, Београд). Учитељица у овој школи, која има пуно
искуства у настави, сама је пример наставника који одлази у боравак да би на крају радног
века могла да „се опусти“ са ђацима.
Директор, а и педагог из ове школе, истичу да до сада није било захтева да се
продужи трајање боравка и да наставници нису скретали пажњу да за тим има потребе.
Међутим, учитељица из ове школе која ради у продуженом боравку наводи да, иако
формалних захтева није било, за тим има потребе јер родитељи раде до 17h, докле и траје
боравак. У овој школи су се учитељице саме организовале, па су себи добровољно
одредиле дежурство сваки дан:
„Има таквих случајева наравно и то баш међу првацима. И родитељи су нас
питали јао шта да радимо, знате ми радимо до 17h. И ми смо се мало организовале сада па
увек једна остаје мало дуже. Јер углавном у сваком одељењу по један или два родитеља не
могу да стигну и онда смо се ми договориле да остане по једна учитељица. Данас ћу
остати ја и бићу дежурна за ту децу чији родитељи не могу да стигну на време. Потпуно
разумљиво, ја схватам и зато смо то организовале. Овде има ванредних ситуација, те
долази Путин, те Звезда игра са Партизаном, ту не правимо проблем, потпуно разумемо
родитеље и баш из тог разлога смо направили тај распоред где сваког дана остане једна
учитељица дуже да дежура“ (учитељица, Београд).
Директор, иако има став да код њега у школи боравак врло добро
функционише, ипак сматра да неке активности недостају, а првенствено оне у домену
физичке културе. Испитаник наводи да су то и сами родитељи захтевали, али да је њихово
увођење готово немогуће, прво због недостатка кадрова, а друго „управо код физичке
активности најлакше долази и до повреда где је законски врло проблематично и што се
тиче запослених и школе и све остало“ (директор, Београд). Поред спорта, учитељица
сматра да би дечјем развоју изузетно користило савладавање свакодневних практичних
послова, што је некада било у склопу предмета „домаћинство“, али да су за то проблем
средства: „раније смо имали домаћинство, то су биле дивне ствари, учи се да се сече
шаргарепа да се сецка јабука, да направи палачинку. Е то нам недостаје. Али за то треба
пуно пара и мислим да не могу ни родитељи. Многи родитељи су стварно одговорони,
испрате све што треба и да се донесе чак и за другу децу, али не могу сви. Наши

41

Ставови запослених у школама

материјални трошкови су никакви, да није те сале не знам како бисмо плаћали струју и све
остало што је неопходно“ (учитељица, Београд).
Као велики проблем, директор наводи недостатак кадрова и финансијских
средстава намењених за зараде наставника који раде у боравку са трећим и четвртим
разредом. „Ови људи који раде преко града у трећем и четвртом разреду сад су им од ове
године нешто повећали, али и даље је срамота за колико новца они раде“ (директор,
Београд). Он више пута наглашава да овде говоримо о деци, да са њима треба пажљиво
радити а за то треба више кадрова који су адекватно и награђени.
Учитељица је става да се потреба за кадровима може, бар привремено,
надоместити умрежавањем институција ради превазилажења овог проблема, што је раније
и била пракса: „Имали смо раније кад се славио 22. децембар. Сваког 22. децембра
долазио је по један или два војника и то је било дивно. Они су запиткивали, они
одговарали. И то је једна врста радионице, да се они упознају са тим животом војника. И
то је било прелепо. Али уназад 20 година тога нема. И буквално школа буде неповезана ни
са једном институцијом. Е сад нама долази већ три године Саобраћајни факултет. Они су
учествовали, можда знате и то је лепо. То је такмичење и сад као награду добију неку
књижицу или неку мајчицу, али је поента да они науче о саобраћају и да ту стекну нова
знања и да примене. И шта је још лепо што је заживело и још увек траје, Црвени крст, али
само за 4. разред, јер ови су још увек мали да би учествовали“ (учитељица, Београд).
Педагог из ове школе још конкретније упућује на потребу за сарадњом са
другим институцијама: „Када би управо долазили студенти који би могли да буду
подршка, ми сарађујемо и са музичком школом, па школом која се бави децом која имају
одређене сметње у развоју, пошто имамо децу из осетљивих група, да буду подршка и тој
деци, да долазе овде на неке радионице усмерене на ту децу, с обзиром да немамо велики
број деце која су са специфичностима у развоју, наравно да да. То је пожељно и
изводљиво. Ми већ имамо сарадњу са школом која се бави децом са сметњама у развоју и
они нам доста помажу, имамо те недељне састанке који се своде на саветовања што
родитеља што нас и на неки конкретан рад са децом, али то је у склопу редовне наставе,
али то нису оне слободне активности где би, да кажем, деца уживала, где истовремено уче
и да им прија та активност“ (педагог, Београд).
Учитељица из београдске школе истиче да многе активности које би учитељи
реализовали у циљу обогаћеног садржаја у продуженом боравку, захтевају прибор и
материјал за рад, који они сада немају: „дивно би било кад би се укључили са неким
додатним радионицама, ми смо често правили нешто, али то захтева куповину, тражити од
родитеља материјал, овај је купио овај није, један је заборавио. То би било много лепо кад
би имали новца да купимо овде материјал, и да ја све спремим и да кренем да радим са
свом децом. Али ми немамо, дефинитивно немамо та средства за радионице. А могли
бисмо много лепе радионице да радимо“ (учитељица, Београд).
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За разлику од београдске школа, која је мањег капацитета, у Краљеву је
школа већа, настава се одвија у две смене, па се и боравак организује и пре и после подне:
„боравак почиње са радом од пола 7, то је кад деца иду поподне у школу, имају ручак у 12
онда се мало поиграју и настављају са школом, а када иду преподне онда боравак почиње
око пола 12 и траје до 4 сата поподне. … Код нас када ђаци иду пре подне за њих се
организује продужени боравак поподне, ради учитељица која има план и програм
предвиђен годишњим планом рада“ (директорка, Краљево). Према речима свих актера из
ове школе родитељи нису захтевали да се промени рад боравка у смислу његовог трајања,
мада се дешавало да родитељи касне, али се тада учитељи организују, слично као у
Београду, да им изађу у сусрет.
Слично претходној школи, и у Краљеву је случај да је једино боравак деце 1. и
2. разреда финансиран из буџета Министарства науке, просвете и технолошког развоја.
Међутим, како родитељи старије деце и предшколаца имају потребу да због посла децу
остављају дуже у школи, наставници заједно са управом, им излазе у сусрет и за то налазе
разне начине: „постоји продужени борaвак, још 70тих година је постојао. Продужени
боравак по закону подразумева само ученике 1. и 2. разреда, за њих Министарство плаћа, с
тим што излазимо у сусрет родитељима ученика 3. и 4. разреда који стварно немају где
децу, чак и овима који су у предшколском, јер не припадају нама него вртићу. Ми се
организујемо, па их задржимо… То је у Београду решено тако што град плаћа за трећи и
четврти разред, или за још једну групу, код нас нема тих средстава. Ми смо писали захтев
да нам се одобри још једна група, може да се деси да се смањи број ђака и да се укине
радно место учитеља па да отворимо још једну групу, али онда су нам тражили податак
када је школа отворила продужени боравак. Ми тај податак немамо, као лиценца за рад,
дозвола за рад. Дакле постоји препрека админстративне природе. Због тога што имамо
децу људи који немају где да их оставе. … а град Краљево не показује интерес за наше
потребе“ (директорка, Краљево).
Што се тиче организације, она се не разликује пуно од наведене организације
боравка у београдској школи. „Имамо посебну просторију, а родитељи плаћају само
ручак. … Најчешће рад у боравку обухвата израду домаћих задатака, вежбање читања,
радионице организују, сваки дан су напољу, имају физичку активност што се мени јако
свиђа, уређују свој пано који је увек најбоље скоцкан тако да свако од родитеља може да
види шта му је дете радило и ту су деца на безбедном. На крају године учитељица подноси
свој извештај о раду, као и свако од нас што подноси извештај о раду школе, педагога,
психолога. Осим тога, посао директора, педагога, психолога је и посета продуженом
боравку да видимо шта они раде“ (директорка, Краљево).
Педагог наглашава да се продужени боравак не сме схватити као чување деце:
„Било би погрешно разумети продужени боравак, његову улогу само као чување деце, већ
је то један смештај деце који подразумева низ организованих активности и чување деце.
Они се организују у јутарњим сатима када је преподневна смена деце, онда има и неку
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више улогу чувања до почетка часа, тако да родитељи који раде од 7 сати доводе децу у
продужени боравак и они ту просто буду на неком збрињавању, чувању док не крене
настава, а онда после наставе почиње прави рад продуженог боравка у коме се одвија низ
активности. Када је поподневна смена у питању, онда су деца читаво преподне у тим
активностима у боравку које подразумевају и учење и израду домаћих задатака и
организацију различитих приредби, активности, изложби које прави, учествовање у неким
манифестацијама као што је прослава дана школе или неки важнији датуми који се
обележавају а где учествују и ученици продуженог боравка, тако да не би могли да
кажемо да је то једно место у којем су деца онако збринута, чувају се, а нема икакав
смисао“ (педагог, Краљево). Педагог, такође признаје да је раније боравак био
организован боље, са више активности из разлога што је било више средстава.
Конкретне активности је навела учитељица: „Зна се којим даном шта радимо.
Рецимо понедељком имамо "Оловка пише срцем", где је ту више дат акценат на
књижевност на српски језик и тако, онда" Наше наслеђе", нашу културу, традицију и то,
онда ликовно стваралаштво где се бавимо цртањем, "Други и ја ", значи ти неки социјални
односи код деце имамо " Певам, плешем, глумим" где певају, глуме. Имамо неки план,од
7 до 8 је пријем деце, где они дођу доручкују, имају само један оброк у боравку, ручак, а
доручак доносе од куће или доручкују код куће, с тим што није фиксно време да морају да
дођу од 7 до 8, родитељи се прилагођавају како њима одговара. Али има и деце која долазе
стриктно у 7, па онда имамо јутарњу гимнастиkу и доручак, па слободне активности где
играју друштвене игре, по њиховом слободном избору, немамо фиксно, е сад је то рад,
договор. Они највише воле да изађу напоље и са лоптом, или у салу. Али када је лоше
време старији ђаци су у сали и онда нема простора. Онда мало у учионици импровизујемо.
У учионици се организујемо, клупе, размештај мало направимо да то време искористимо,
кад је лоше време, иначе кад је лепо време можемо где хоћемо“ (учитељица, Краљево).
Директорка школе у Краљеву истиче добру сарадњу са родитељима, као и
њихову креативност и хуманост: „Родитељи су веома кооперативни, јер им је стало да то
време у боравку проведу квалитетно. Практично учитељица мења њих код куће, не морају
да раде са њима домаћи, да се свако од њих заинтересује шта ради дете. Деси се да донесу
папир, па сами направе неке акције хуманитарне, рецимо има деце која не могу да плате
боравак, једно дете које је оставила мајка и онда са оцем који је остао без посла и има и
старијег брата и онда смо давали храну бесплатно. Помогли да се извуче у човека барем
ситог“ (директорка, Краљево).
С друге стране, учитељица није задовољна ставом родитеља према продуженом
боравку: „Не, мислим да родитељи не схватају рад у продуженом боравку и смисао.
Мислим да је њима битно да је дете на сигурном и да се сачува то време. Велика грешка.
Треба искористити ову могућност која им је пружена. Кажем, њима је најбитније да им је
дете на безбедном, често су и неодговрни у томе кад тражим да се нешто донесе.
Углавном сама доносим или шта може школа“ (учитељица, Краљево).
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За бољу организацију активности, директорка истиче да је потребан бар још
један наставник, са чим се слаже и педагог: „Мислим да би било растерећеније у раду,
нарочито када би једна учитељица била задужена да буде ту за помоћ у раду домаћих
задатака када би она друга могла много квалитетније и преданије да се посвети
организацији слободног времена. Јер кад ви треба са једне стране да завршите, а ону другу
децу да анимирате да запослите, да пропратите у једном простору да они не сметају
другима, то иде мало теже“ (педагог, Краљево).
Директорка каже да велики проблем имају са кадровима који би радили са
децом са посебним потребама. Градске власти знају да је ово школа са најразвијенијом
инклузијом, али не шаљу довољно средстава да би се она спроводила у складу са
прописаним стандардима: „Нисмо им се ни обраћали искрено, по закону свако дете са
посебним потребама има свог персоналног асистената, они ни за то немају новац. Рецимо
сад су одвојили за два, а ми их имамо преко 10. С тим што је та плата коју пратиоци
добијају, то су обично учитељи, добијају половину минималца, што је понижавајуће , али
деца раде и за толико“ (директорка, Краљево).
За разлику од актера из школе из Београда, који сматрају да је рад у боравку
велики изазов и да би свако требало у томе да се опроба, у школи у Краљеву руководство,
односно директорка сматра да у боравку треба да раде учитељице које нису веште у
извођењу редовне наставе: „Колегиница је била технолошки вишак и нисам била сигурна
каква је у настави, мислим да није баш најбоља за класичну наставу, па сам је због тога
оставила у продужени боравак. Мислим да су мањи захтеви у боравку, атмосфера је
другачија, имаш помешане разреде. Тражила је да буде у редовној настави, али ипак
мислим да се боље сналази у боравку. Много је већа одговорност кад имаш редовну
наставу јер имаш 4 године рада са децом, шта ћеш на крају да их научиш да читају да
пишу, онда су ту и приговори родтеља са којима треба изаћи на крај, она има апсолутну
исправну стручну спрему“ (директорка, Краљево).
За разлику од ње, педагог сматра да боравак ипак захтева искусног и доброг
учитеља: „Дуг је то период који проведу, ако иду поподне, од ујутру па до 15 до 1 кад
улазе, тј. иду на наставу, па излазе са наставе око 4, 5 сати то је једно пуно радно време
одраслог човека. Тежак је то рад у комбинованом одељењу у комбинованој групи. То су
деца, без обзира на ту малу разлику, ипак су то различита интересовања и различите
потребе, а учитељица је једна. Ту треба једна велика вештина за рад који ће да укључи
пажњу и анимирати ученика од 7 и од 10 година, тако да то захтева такође једно велико
искуство и сналажљивост. Али такође то захтева једно велико повезивање и родитеља и
њихово укључивање. Углавном се њихово укључивање своди на одељење и учитељицу
где је њихово дете“ (педагог, Краљево).
У сеоској школи из околине Лазаревца укупно 25 ђака долази у продужени
боравак, што је и законски минимум да се он уопште и организује. Ту су деца првог и
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другог разреда. Учитељица сматра да је толико и довољно: „мислим да је дете које је
трећи разред способно, бар у овој нашој средини, да само дође и да се само врати, да само
закључа врата, итд“ (учитељица из редовне наставе, Лазаревац).
Што се тиче организације боравка, учитељица из редовне наставе истиче:
„сваки боравак има свој план, и прво имају неку ужину или ручак, онда имају неке
слободне активности, да ли су то спортске активности, а пошто немамо салу ако је лепо
време они изађу напоље. За развијање њихове моторике која је јако слаба, цртају, боје,
праве паное, имају теме, прате годишња доба па раде. Он је лепо осмишљен и по мени је
он нужно зло за родитеље који раде, а немам ништа против ни да ту буду деца којом
родитељи неће да се баве. Наш боравак ради до 17 часова, али родитељи одмах између 15
и 16 часова узму децу после посла, јер родитељи углавном раде до 15ч“ (учитељица 1.
Лазаревац). Није било захтева за продужењем боравка, што је и разумљиво пошто у
великом броју случајева то нису деца родитеља који раде. Ипак, дешава се да родитељи
касне по децу, али их учитељица увек сачека.
Поред израде домаћих задатака, учитељица из боравка из Лазаревца истиче и
обављање других додатних активности: „Ми о свему причамо и радимо са њима, радимо
паное здраве исхране, ликовне радионице, све се то кроз продужени боравак дешава.
Лично наставник или учитељ из наставе, они имају секције, и музичке, ликовне, спортске
секције, све то они имају у настави. Тако и у продуженом боравку имамо, спортске игре,
друштвене игре, кроз све то пролазимо. Целе године се црта и ради, све у зависности од
плана који пратиш. Они могу да цртају јесење дрво, да га праве, да за 8. март цртају, за
свако годишње доба направимо посебан велики пано. Имају милион својих радова у
фасциклама које ми чувамо. У боравку сви радимо заједно, данас на пример музичко,
сутра је физичко, спортска активност, сви заједно јер је то боравак, другачије је то у
настави, пошто они се деле, одређена група деце се пријави за једну секцију, ова за другу,
трећу, код нас то нема потребе, јер сви заједно као једна група радимо све“ (учитељица из
боравка, Лазаревац).
Што се тиче сарадње са родитељима, учитељица из наставе из Лазаревца каже
да није баш задовољна из разлога што они виде боравак само као начин да деца без
њиховог ангажовања заврше школске обавезе: „родитељи немају живаца да раде домаћи
са својом децом, и они су продужени боравак схватили само као да се уради домаћи“
(учитељица из наставе Лазаревац). Она томе додаје и да они боравак схватају само као
чување деце: „Родитељи више гледају те учитељице у боравку као дадиље, схватили су га
као чување деце, а не да им организују време. Оне се јако труде, типа кажу им да понесу
зрневље да нешто радимо, јер није то велики издатак, да неко понесе брашно, неко нешто
друго. Дешава се да родитељи дођу у 14 ч и онда су љути на учитељицу што није већ
завршен домаћи. Њима је само домаћи битан, а обавеза боравка уопште није домаћи“
(учитељица из наставе, Лазаревац). Наравно, постоје и добри примери сарадње, на пример
„када су се родитељи организовали и одвезли децу својим колима на представу у
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Лазаревац“ (учитељица из наставе Лазаревац). С друге стране, учитељица 2 из ове школе
која је и ангажована у продуженом боравку каже да има лепу сарадњу са родитељима.
Они имају захтев да се заврши домаћи, она то уради да им олакша и нема никаквих
проблема.
Начин избора наставника за продужени боравак у овој школи регулисан је
претходним искуством и статусом. Конкретно, садашња учитељица у продуженом
боравку каже да је она ту из разлога што је примљена као замена.

Додатне активности у школи
Највећи број активности које се одвијају у све три школе се своде на секције
које изводе сами наставници, ако за то имају средства, односно ако им се уклапа у
четрдесеточасовну радну недељу. Што се тиче активности у које су укључене друге
организације, градске школе предњаче у односу на школу из околине Лазаревца.
Директор школе из Београда издваја бесплатне школе језика које организује
општина, али истиче и часове језика који се реализују у школи уз минималну накнаду:
„Ове године смо успели да решимо у нижим разредима што се тиче језика, то је
ван школе, али је преко школе ишла пријава, то смо некако покрили са тим да сви који су
били заинтересовани могли су да добију бесплатне часове језика од првог до четвртог
разреда. Од петог до осмог смо успоставили лепу сарадњу са ISAC-ом, не знам тачно како
функционише преко њих, али за неке симболичне паре, ти часови су били часови
конверзације где су долазили људи из Аустрије и Енглеске. И јако лепо су радили са
ученицима. Колико ја знам једном је био неки проблем за време распуста да се нешто
нисмо успели договорити, али све остало је савршено функционисало и била су позитивна
мишљења. Родитељи су плаћали стварно нешто симболично, мислим око 600 динара“
(директор, Београд).
Педагог каже да и нема неке претеране иницијативе и подршке родитеља за
додатне активности: „углавном су оне негде најбитније родитељима, јер ту истроше
енергију и добре су просто за здравље и за развој, мислим да је то у фокусу. Језик је
добродошао, једне године смо имали ситуацију да је неко требало да прими те студенте из
различитих земаља који долазе да предају, у своју кућу као госта и нико на Савету то није
желео. Па смо се натезали и на крају обезбедили средства да тај човек преспава негде.
Родитељи покажу у неком моменту, декларативно се изјасне да би нешто хтели, а када
треба они нешто да учине онда се они повуку“ (педагог, Београд).
Ова београдска школа припада општини која организује бесплатне часове
језика за све основце који похађају неку од школа са њене територије. Главни проблем у
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њиховој реализацији није селекција ученика, већ што родитељи не одводе децу која су
распоређена по групама. „Није било никакве селекције, него једноставно сви који су се
пријавили, чак је била ситуација, морам мало да критикујем родитеље, јер су се
пријављивали и после им нису одговарали термини, јер се свело на то да једна трећина
који су се пријавили нису се ни појавили на часовима.“ (директор, Београд).
Секције које изводе наставници се одржавају, али не сувише често из разлога
што нема довољно кадрова, па се ове активности морају уклапати у четрдесеточасовну
радну недељу запосленог. „То су све активности које су у склопу четрдесеточасовне радне
недеље наставника који је већ запослен у школи. Значи он у току те своје редовне наставе,
ко што има допунску и додатну има и те секције и изборне предмете. То зависи од фонда
часова, неко има на недељном нивоу један час неко има пола часа тако да је то чисто ствар
организације, немамо капацитета нити људи који би могли да то изведу“ (директор,
Београд).
Педагог, при томе, истиче да се и у погледу активности доста тога изменило у
односу на претходне године – раније су се наставници више ангажовали и било је више
сарадње са другим институцијама: „Пре једно годину дана отприлике, имали смо
програме да су долазиле особе са којима смо се договарали да држе радионице везане за
здраву исхрану, активности, рецимо спортске. Имали смо сарадњу са Црвеним крстом
промоцију хуманих вредности. Па смо тај пројекат убацили у рад продуженог боравка,
радионице које су биле подељене на неколико сегмената. Поред исхране, било је „Шта
знаш о Црвеном
крсту“, па неке хумане вредности о толеранцији, уважавање
различитости, али то је исто било део пројекта и то је трајало. Онда су имали физичке
активности, одлазили су на базен. То је све било део пројекта, трајало је неко време, то је
понудила општина, могао је да се пријави ко је год хтео. И то смо изгурали, јер је значило
деци, ја сам се конкретно трудила да ту причу прогурам јер је кренуло од Црвеног крста,
директорка се двоумила, јер је било поподне, али смо успели. Успели смо да анимирамо
децу и да променимо рутину која је била увек иста. Учитељицама је значило. Фале нам
такве ствари у продуженом боравку. Конкретно би то могла и да ради учитељица. Не
бисмо морали никог са стране да ангажујемо. Једна учитељица је имала идеју да то буде
фолклор. Има ту учитељица које имају пуно идеја, али кад немате комплетан тим са којим
можете да радите, кад се сведе на једну или две особе, као и свуда и онда ти људи који би
хтели одустану, јер виде да то нема прођу иако је то подржано и од стране директора и од
стране мене. И онда се свако затвори у своју учионицу и ради оно што сматра да је
креативно и у том тренутку потребно тој деци. Далеко од тога да се са том децом не ради,
али на неком том нивоу хетерогене групе од првог до четвртог разреда где би се они
сусретали на тим активностима и прваци са трећацима и другаци са четвртацима, где би
постојало и то неко међувршњачко, генерацијско учење. То је само на тим слободним
активностима када је физичко у питању, или нека музика или неки плес организује. Али
ни то се не организује редовно“ (педагог, Београд)
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У оквиру школе се организују и додатне активности које се плаћају: кошарка,
часови језика и глуме. Организације које их реализују, нису предвиделе да у њих укључе
ђаке који су у лошијој финансијској ситуацији. Директор каже да је било захтева од стране
родитеља, али да су били одбијени. При томе, он каже да је то и законски јако тешко
регулисати. Међутим, наводи да је било случајева када организације, односно клубови
дају попусте.
Педагог и учитељица нису упознати са тим да су родитељи упутили захтев за
бесплатним часовима деци лошијег материјалног статуса, а кажу да се никада није
догодило да до тога дође, јер на првом месту то није предложено од стране клубова: „Ти
људи који држе те часове се не нуде уопште, то се наплаћује, знате и сами и ако успемо да
добијемо коју лопту, то је баш онако. Нити они који држе часове драме, никад ништа нису
понудили, они имају тај свој ценовник, ко плаћа иде ко не плаћа нема. Ни једног момента
нису рекли ајде да одглумимо нешто да виде друга деца. Направе они јавни час за
родитеље углавном“ (учитељица, Београд).
У школи у Краљеву од бесплатних активности постоје само секције које
изводе наставници који су већ запослени у школи: „све што постоји, постоји у оквиру
секција, за то су колеге плаћене у оквиру свог двадесетчетворочасовног наставног
времена, односно четрдесет часова у току радне недеље. Постоји ликовна секција,онда
изборне активности у оквиру наставе, хор који је стварно сјајан. … Све оно што је
предвиђено планом и програмом школе. Све остале активности које постоје у школи су
неке које се плаћају “ (директорка, Краљево).
Међутим, чак и те које се плаћају, у овој школи су ретке из разлога што школа
нема фискултурну салу. Једино се одржавају часови атлетике, пошто је то изводљиво и
ван школе. У оквиру школских просторија неки од клубова или удружења одрже
промотивне часове како би привукли ученике да се упишу код њих: „држе рекламне
часове неке, рецимо амерички фудбал, где дођу, покажу рецимо на два, три часа, школа
плеса дође представи се, културно-уметничко друштво се представи, али ми немамо где то
да држимо, али у близини је Железничар, Абрашевић, Ризница па се онда определе где ће.
Постоји добра воља и родитеља и нас и тих људи који то организују али нема простора.
Имамо две спојене учионице и оне глуме салу. Довољно за једно одељење. Да се са њима
ту ради, условно речено, фитнес, углавном са девојчицама 7. и 8. разред, а колеге са
дечацима напољу играју фудбал углавном“ (директорка, Краљево).
Лепа пракса ове школе је добра сарадња са другим институцијама, школама и
родитељима која резултира бесплатним предавањима и радионицама: „Трудимо се што
више да им покажемо добре стране града. Имамо сарадњу са институцијама. Често идемо
у библиотеку, они имају дивне радионице. У музеј исто. Пошаљу нам обавештење када
имају нешто. Имамо родитеље промотере. Врло лепо су укључени и воле да представе
своје занимање, од пилота до лекара, ветеринара. Пилот ми је остато упечатљив јер је био
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под пуном опремом, учитељице, трговци, били су код једна маме на радио станици. Свако
занмање је лепо, свако има место под сунцем, не морају свуда буду са високим
дипломама, свако може да заради на најфинији и најпристојнији начин. Средње школе се
представљају пред упис, представе шта може код њих да се ради, каква су то занимања
која из тога проистичу, тако да смо се ту умрежили лепо. Онда исто са децом посећујемо
неке активности на нивоу града, када је 14. Октобар идемо да се не забораве стрељани у
Другом светском рату, 9. Мај, дан примирја у Другом светском рату, удружење Јово
Курсула које се бави старинама па њихова дешавања испоштујемо. Идемо по разредима,
нема места баш за сву децу, али планирамо годишњим планом шта ћемо све да посетимо.
Са здравственим центром кад год имамо проблем, хитна помоћ нам је ту близу“
(директорка, Краљево).
У сеоској школи из околине Лазаревца нема организованих додатних ни
бесплатних активности ни оних које се плаћају, мада има потребе за тим. Разлог је што
нема услова. Једино што деца добијају то су секције и изборни предмети који су
предвиђени планом и програмом.

Безбедност ученика
Највећу претњу по безбедност деце у школи, испитивани актери виде у
саобраћају, па су о томе говорили зависно од просторног положаја школе, као и лица која
су ангажована да о томе брину. Поред тога, актери истичу и околину. Вршњачко насиље
смо посебно анализирали.
Обезбеђивање безбедног окружења ученика се, бар како наводе запослени у
школи у Београду, своди на исте принципе: „Иначе све школе функционишу по
принципу да имају дежурне наставнике и дежурне ученике, тог школског полицајца које
углавном деле школе, тј. покрива две школе, што је кажем супер да уопште постоји и да је
ту униформисано лице, јер сама институција униформисаног лица је већ довољна ствар да
неко размисли о свом понашању“ (директор, Београд)
Што се тиче саобраћаја, директор не види проблем пошто је школа увучена,
налази се између зграда. Међутим, према његовим речима, проблем су други људи, а који
нису родитељи ученика, који улазе у школу. Његов став је да су у бољем положају школе
које имају приватно обезбеђење. Они су то покушали да реше електронским бравама које
контролишу дежурни ученици, али ако је неопходно, укључе се и дежурни наставници и
други запослени. Дежурног полицајца деле са још једном школом, а пошто је реч о
средњој школи где постоји више проблема, он проводи више времена тамо.
Сличног става је и педагог из ове школе: „То питање смо више пута поменули
на Савету родитеља, једна мајка је покренула и из године у годину је то стална тема на
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Савету родитеља и обезбеђење, тј. човек који би стајао на улазу и био за то плаћен и који
би контролисао ко од одраслих улази у школу. Обзиром да се школа налази у центру
града, да је пуно саобраћајница, велика фреквенција људи, ни само окружење као такво
није безбедно, иако је полицијска станица јако близу. Али ми негде имамо та искуства да
се ту у околини налазе неке критичне тачке, из разговора са полицијом, када са њима
сарађујемо. Они често знају да патролирају, обилазе тај део дворишта који је позади ту
смо некада имали рупу која је била пробијена па смо сада затварали и онда се трудимо да
кад год нешто приметимо, анимирамо њих да што чешће обилазе. Немамо сталног
школског полицајца који би био само за нашу школу и који би ту боравио пуно своје
радно време. Имамо ми телефон, увек су телефони окачени, када год се догоди нека
ситуација која превазилази оквире неког прихватљивог понашања у школи и угрожава
безбедност ученика, увек се зову, али знате увек је боље да стално буду ту. Деца знају да
ми имамо школског полицајца, али то није исто кад је то човек стално присутан, или је
мало ту мало није ту и кажу па ето њега никад нема и тако знате. Тако да са те стране се
покренула прича о обезбеђењу и да су родитељи вољни да то плаћају, али то је само са
Савета родитеља, ми за сада немамо информацију да би родитељи свих ђака били спремни
да одвоје, да кажем да то буде неки школски динар. Имали бисмо и тај проблем како
бисмо плаћали, јер то су више сад нека организациона питања“ (педагог, Београд).
Што се тиче безбедности ученика школе из Краљева, највећу претњу
представља саобраћај услед специфичног положаја школе. Још већи проблем је што нико
од актера за то не види решење: „Највећи ризик је долазак и одлазак из школе. И када је
било екстерно оцењивање школе, добили смо критику да нам је школа на опасном месту.
Ми је сигурно нисмо правили овде, али када је већ ту где јесте, треба да обезбедимо неке
услове. Али ту наилазимо на потпуно затворена врата из Дирекције за изградњу града, и
комуналног предузећа "Путеви" и саобраћајне инспекције и Aгенције за безбедност
саобраћаја, не знам чему сви служе. Тражили смо једног лежећег полицајца, али кажу да је
то регионални пут и да по закону не може. Сваки нови родитељ који дође од првог разреда
у Савет родитеља, мислим они су већ огуглали па разумеју о чему се ради, сви траже, да
се постави лежећи полицајац. 'Не може то је регионални пут'. Међутим у наставку исте те
улице је постављен лежећи полицајац. И сад како тамо може, а овде не може ако је
регионални пут. Кажу, овде иду деца из друге две основне школе, кад нисам пала у
несвест. Њима је то далеко од школе, а ми смо баш на улици, на магистрали. У пола три
кад се завршава, кад је велики одмор...кад крене Магнохром колона ја само гледам, једном
се десило да је троје деце имало саобаћајни пех у току дана. Дечак из друге школе долазио
код зубара, али је срећом фудбалер па се преметнуо преко хаубе, девојчицу је баш ударио
ауто..трећем је прешао преко ноге. Једном се ауто насадио, стајао је мерцедес по
дијагонали на заштитној дечијој огради. Полицајац буде на пешачком прелазу ту око 1.
септембра, па до 5. 6., слика се и ту је крај. Била је акција да родитељи ујутру дежурају кад
деца долазе, али се нису одазвали на тај позив, прво је требало да се да матични број и
телефон и ту су већ стали. Мада нико неће да сноси одговорност шта а ко се нешто деси не
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дај боже, има и тога, онда нису то деца која иду у исто време, овај допунску овај додатну,
овог ће учитељица да закопча па ће да закасни. Јако су неувиђавни возачи и скоро сам
тражила да поставе радар овде јер кад виде зелено светло они као помахнитали пожуре да
прођу овуда. Најсигурније је тамо где нема семафора. Овде је такав семафор да пусти
једну траку, један правац, а онда из другог долазе. Случајно наиђем на дечка који је
регулисао, али он је из Београда и уопште није имао увид како је изгледао један дан. Шта
ћете ви ако школа има 800 ђака, 400 иде у једну смену, 100 њих ће да крене на пешачки
прелаз, нек 25 ако стоји на оном острву и прође шлепер и закачи му ранац. Грозне
претпоставке. А одговор саобраћајне инспекције је био: Нема смртног исхода
малолетника, што ме је тотално поразило. Дакле, јел треба нешто да се деси па да онда
реагујемо?! Онда је идеја да ту буде кружни ток, кажу ту треба више простора. …
Родитељи испред Савета родитеља пишу допис, онда се врати на Савет родитеља где се
пише ми нисмо одговорни..ми нисмо одговорни, више не знамо ко је одговоран, дакле
има проблем увезивања тих институција. Наставници су дежурни у оквиру школе,
дежурају наравно кад преводе децу док су још мали, свакако их изведу или родитељи дођу
да узму дете у школском дворишту“ (директорка, Краљево).
У истој школи постоји и проблем што је капија стално отворена, па долазе
други људи и пси луталице који могу да повреде децу. Ни за то, према речима актера, за
сада нема решења, па остаје једино школи да се сналази како уме: „Ставили смо
рефлекторе где су била кризна места, срушили смо ону салу где су на крају остављали псе
који не могу да изађу до цркавања без воде без хране, наркомани су почели да се
скупљају. Двориште је отворено, колико год пута да смо затварали нашли смо разваљено.
Имамо три капије, имамо забрану увођења паса, то смо добили препоруку комуналне
инспекције да ставимо, кажу људи па зашто он неће никога, човече тај пас ће да уради
нешто што баш није пожељно, а нико од њих нема кесу, а нечије дете се ту игра. Фали
већа свест, већа сарадња са институцијама. Са насељем некако се трудимо да успоставимо
однос да је то наше насеље, имали смо радне акције кад је било „Очистимо Србију“ или
нешто слично, ајде један дан кад је сређивање да средимо двориште насеља, наравно са
рукавицама, одговарајућим врећама, сад су осмаци правили журку па су опет упропастили
све. У двориште може да уђе ко год хоће, закључавали смо га пре, али су нам из
противпожарне онда рекли да то не смемо да радимо. У случају избијања куршлуса да
могу да уђу, секиром су једном одвалили, мада и када је била олуја и однела кров, опет су
ватрогасци дошли“ (директорка, Краљево).
За разлику од обе градске школе, у сеоској школи у околини Лазаревца је
безбедност на високом нивоу: „Нема опасности у школи, ми једино што закључавамо
школу, улазна врата за време наставе, а остало, деца су у школском дворишту, двориште
је ограђено, има капију, па ако си и закључа као да неко не би могао да је прескочи. Не
знам какве то опасности могу толико да вребају децу у дворишту, ако имаш и дежурног
наставника. Ми смо све дежурне, нас је мало, а у Лазаревцу имаш и школске полицајце.
52

Ставови запослених у школама

Ко ће да уђе у школско двориште, а онај ко хоће деци нешто да добаци или убаци, убациће
им кроз ограду“ (учитељица из наставе, Лазаревац).

Вршњачко насиље
Општи утисак је да, иако веома популарна тема данас, вршњачко насиље, није
нешто што забрињава актере које смо испитивали, ако је реч о самим ученицима. Наравно,
сви наводе да га има, али и да се о њему много више прича него што се заиста и дешава.
Међутим, стиче се утисак да и сами директори и стручно особље више о томе говоре,
организују тимове и радионице, како не би трпели санкције од других институција.
Директор школе из Београда каже да постоји пуно правилника и закона који
се тиме баве, али да су случајеви такви да их у 99% реши школа, па то онда и није велики
проблем. Једини случај који је издвојио као проблематичан, када су морали да укључе и
друге надлежне институције, био је повезан са законом о инклузији. Међутим, он наводи
да за Министарство просвете, науке и технолошког развоја то није било ново, па је случај,
захваљујући њиховом већ стеченом искуству, врло брзо решен. За њега је већи проблем
електронско насиље, које се тешко може контролисати.
Педагог истиче да је врло тешко разликовати игру од насиља нарочито код
деце млађег узраста и да је то један врло важних задатака наставника који сваки дан
проводе са децом: „Та линија је веома танка. То је таленат учитеља који ради у одељењу.
Учитељ који је са њима свакодневно, који ослушкује њихове потребе, који их познаје у
душу, просто мора да их познаје јер их свакодневно гледа у очи, слуша, прича са њима.
Том човеку није лако уопште, не кажем да не постоји и тежа ситуација где има више ђака
у одељењу па наставник не може сваком детету да се посвети на прави начин, код нас је то
много можда лакша позиција јер имамо мање ђака“ (педагог, Београд).
Учитељица увиђа да се однос међу децом није променио у односу на неке
раније трендове, али се сада на те односе гледа другачије. Као што тврди и педагог, и
учитељица сматра да родитељи често нису објективни када је реч о понашању њиховог
детета, па све што се њему догоди третирају као насиље: „тога је увек било, само се много
реалније гледало. Ово што они раде стварно је дечија игра, видим их, они се гурају....што
се ударате, па ми се играмо. Заправо они све то доживљавају као игру, али не ми као
наставници, више родитељи претерују. Знате овај је рекао ово, овај је урадио оно, а ни у
једном моменту се не питају шта је урадио онај други. Мислим да родитељи много
претерују, наравно треба реаговати када за то заиста има потребе“ (учитељица, Београд).
Чињеница да је вршњачко насиље посебно регулисано од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и да се о томе пуно медијски говори, није добро за
односе и деце и родитеља: „Подгрева машту и родитељима и деци“ (учитељица, Београд).
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Она замера надлежним институцијама што су донеле закон и упутиле захтеве школама за
његову примену без додатних објашњења и едукације особља које треба вршњачко
насиље да препозна.
Слично тврде актери из краљевачке школе где се истиче неопходност
препознавања разлике између насиља и игре: „Свако дете је јединка за себе, ту смо за
сваког од њих, али мислим да треба препознати насиље, раздвојити их од неких чарки које
су нормалне за децу, увек има неких несташлука, али ништа то није. Мислим да
наставници много боље препознају ту разлику између насиља и кошкања од родитеља.
Мислим да родитељи не дају да им пада сенка на дете, има неких стварно неоснованих
приговора, али ту смо да избалансирамо све то“ (директорка, Краљево).
Пошто у овој школи има доста осетљивих група, запослени често иду на
едукацију за превенцију насиља, па се труде да га свакодневним разговором са децом и
спрече. Слично директору из београдске школе и директорка школе из Краљева сматра да
је већи проблем насиље преко интернета које је готово неухватљиво: „То су сад неке групе
где се шаљу поруке, чему не може увек да се уђе у траг. Мислим да је електронско насиље
најгоре, то су неке претње, нека преписивања са друштвених мрежа. То почиње од
најранијег узраста, формирају групу и кажу њему ћемо да радимо то и то, изопштавање из
групе. Има тога. Решавамо само уз помоћ родитеља. Дође период узраста кад им је то
толико важно, да би после изашли из тога. Мислим да је то део сазревања. Окрену се
другим стварима. На жалост морају да прођу кроз све то. Једно време смо морали да
ангажујемо људе да улазе у налоге Фејсбука, да се сними, да се сазна ко прети. Родитељи
су били запањени. Колико нам родитељи дозволе толико можемо да се укључимо у
васпитање детета. Они кад вам дају децу са седам година, оно је већ формирана личност.
Успут иде образовање некад и васпитање, али кад без њих не можемо“ (директорка,
Краљево).
Једини начин да се реши проблем јесте сарадња институција и родитеља: „А
јесу родитељи кооперативни. Једна мама кад смо јој рекли да у 4 сата ноћу њен син шаље
поруке, каже не, он спава са мном јер је имао нападе кашља, да би се ту видело да је
најстрашнијим речима другару рекао…да се не присећам тога. … Најчешће ни родитељи
ни сами не верују и не знају. Има случаја када се састају Полиција, Центар за социјални
рад, здравство, породица, ми, али оно што је не могу да кажем најстрашније, али ми дете
не можемо да изместимо из те средине, оно мора да остане ту, можда и није лоше да
остане ту, да му помогнемо да изађе из тога. Зависност од игара је страшна данас. Постоје
радионице где деца добијају смернице како паметно може да се искористи интернет, има и
на интернет страници, али никад довољно. Имамо сарадњу са Полицијом која је у обавези
да држи предавања свим школама у Србији о опасностима у саобраћају, на интернету,
трговина људима и за млађе и старије генерације“ (директорка, Краљево).
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Педагог из ове школе сматра да ће насиља међу децом увек бити упркос свим
напорима његове превенције: „а дешава се да у самом дворишту чак и кад је ту дежурни
наставник, буде неких претњи, оних чарки међу децом и физичког и психичког насиља,
тако да оне мере које се предузимају јесу различито информисање ученика о томе шта је
насиље, о различитим врстама насиља, о томе како треба поступати када се доживи или
види насиље, то су различите активности које тим за превенцију насиља предузима.
Дакле, без обзира на неке предузете мере насиља увек има“ (педагог, Краљево).
Међутим, она каже да је насиља увек и било, слаже се да га је понекад и тешко
одвојити од игре, да се многе ствари пренаглашавају и да се често дешава да се тим за
спречавање насиља укључује превентивно, како би се запослени сами заштитили од
виших инстанци: „Увек је било. Неке ствари деца сама реше и неки пут имају много боље
решење. И ми направимо некад већи проблем него што јесте и добије неке димензије, а
богами и родитељи. Ми их упознајемо на почетку школске године неким планом,
пружимо им основне информације које се тичу насиља, пријави за насиље, а бојим се да се
та пријава за насиље потеже за свако кошкање, мањи неки проблем, а који деца могу сама
да реше или уз неку медијацију могу врло лако да нађу неко решење, а не да сад око тога
улећемо и да решавамо психолог, ја, тим, саслушање, поновно пролажење кроз све то,
деца по неки пут нешто и забораве, а ми сад причамо, мислим да је мало више издигнуто,
али знате, ви кад чујете неке примере..овај друге који су стравични, уплашите се и онда
гледате да испоштујете процедуру и неки пут и кад мислите да за то нема повода, потребе
и оправдања. Просто онако да човек умири себе да је урадио све што би било потребно
иако негде интуитивно осећате да то не треба, ипак не би да препустимо случају, као да
смо и ми заплашени, да. То може да доведе до разних последица и да онда самим тим и
доведе до тога да се школа окривљује и да се под лупу стави сваки потез и да се траже
узроци у школи да није предузела све потребне мере које би школа требало да предузме,
тако да неки пут просто више из страха него из потребе предузимају се разни кораци у
решавању проблема насиља“ (педагог, Краљево).
Учитељица редовне наставе из сеоске школе из околине Лазаревца сматра да
вршњачко насиље код њих није заступљено. Ништа се није променило у односу на неки
претходан период, осим што су и деца и родитељи постали осетљивији: „То је оно што ја
кажем родитељима да не верују све својој деци на прву лопту, јер сад на пример кад дете
дође из школе и ако је поцепало нешто, том детету ће увек друго дете бити криво, и
данашњи родитељи зовну телефоном те људе с којима су у комшилуку и посвађају се, а
онда се испостави да то што је њихово дете рекло није тачно. Деца су склона да окрену
причу, а ви се посвађате, једни другима свашта кажете, а ви не знате да то дете сутра седи
са тим другаром и играју се, што је и нормално“ (учитељица редовне наставе, Лазаревац).
Друга учитељица је то потврдила и додаје да свакако треба реаговати на сваке
њихове провокације, како не би прерасле у насиље.
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Мере и активности које за циљ имају превенције непожељног понашања
О томе да ли школе спроводе мере превенције непожељног понашања ученика
(које се не своде само на вршњачко насиље већ и на едукацију о полно преносивим
болестима, болестима зависности и тсл) закључивали смо на основу одговора о
реализацији понуђених мера и активности које се могу реализовати у школи у циљу
превенције различитих облика непожељних понашања ученика. Испитаници су
заокруживали мере и активности које се реализују и често и мало опширније говорили о
њима. Њихови одговори су приказани на следећој табели, тамо где је знак „+“ одговор је
потврдан, где стоји „-“ те активности не постоје, а када је назначено „-/“ активности се
делимично спроводе.

Табела 5. Мере и активности усмерене на превенцију непожељног понашања
АКТИВНОСТИ
програм развијања социјалних вештина ученика
програм развијања ненасилних видова комуникације и
решавања сукоба
предавања о превенцији насиља
предавања о превенцији злоупотребе дрога и алкохола
предавања о штетности пушења
предавања о репродуктивном здрављу
предавања о здравом начину живота
предавања о безбедном коришћењу интернета
информисање ученика о ученичким правима,
обавезама и одговорностима
истицање правила понашања у просторијама школе
дефинисање правила понашања и последица њиховог
непоштовања
награђивање и похваљивање просоцијалних понашања
ученика
утврђивање ризичних зона (у којима најчешће долази
до испољавања непожељних понашања ученика) у
школској згради и дворишту
спровођење редовног надзора ученика, посебно у
ризичним зонама
израда плана активности и мера за ризичне ученике
упознавање родитеља са правилима понашања у
школи
упознавање родитеља са правима, одговорностима и
обавезама ученика и родитеља
пружање подршке родитељима у остваривању њихове
васпитне улоге
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Ставови запослених у школама

Ставови о једносменској настави
Једносменска настава је пилот пројекат који почиње да се реализује од
1.9.2019. Биће спроведен у око 210 школа у Србији. Да би учествовале у овом пројекту,
школе морају да обезбеде следеће услове: да поседују кухињу или да буду у стању да
обезбеде кетеринг, као и да имају довољно простора. Оно што би ђаци добили у односу на
раније програме једносменске наставе, јесте да су им обезбеђене разне бесплатне
активности (школа спорта, језика, цртања, глуме и тсл). С обзиром да је предвиђено да
родитељи њих не плаћају, то би значило да су свима, независно од материјалног статуса
домаћинства, обезбеђени услови за психо-физички напредак.
У школи у Београду полажу велике наде у овај програм. Према речима
директора из ове школе која је ушла у најављени пилот пројекат, то ће омогућити
реализацију многих активности које су корисне за децу, па њихов поподневни боравак у
школи неће бити само чување деце. Међутим, учитељица из ове школе, иако сматра да би
све активности које су овим програмом предвиђене биле врло корисне за развој детета,
исказује сумњу у погледу тога да ће овај пројекат и бити реализован.
Школа из Краљева услед чињенице да је већег капацитета није ушла у пилот
пројекат једносменске наставе, па се актери о њему нису ни изјашњавали.
Школа из околине Лазаревца није укључена у пилот пројекат једносменске
наставе из разлога што није испуњавала услов да поседује кухињу или да је у стању да
организује кетеринг, али се актери надају да ће у будућности бити укључена. Обе
учитељице сматрају да би то могло пуно да допринесе квалитету боравка деце у школи.
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Препоруке државним актерима
Испитаници (директори ОШ, учитељице у настави, учитељице у боравку, стручни
сарадници – психолози и педагози и родитељи) наводе 3 основне групе
проблема/изазова са којима се сусрећу, а које смо сврстали у 3 главне групе препорука:
инфраструктура школе и окружење, реформа основне школе (школских програма,
трансформација односа учитељ-дете, усавршавање наставног кадра и др), и подршка у
обављању родитељске улоге (усклађивања рада и родитељства, саветовалишта за
родитеље). Треба посебно нагласити да је истраживање показало веома различите
проблеме у главном граду (у центру) у односу на унутрашњост (периферију), односно у
граду и на селу, те да се изазови основних школа евидентно усложњавају на периферији
(ван Београда) што има своје последице на конципирање будућих мера и усклађивање са
конкретним, веома различитим потребама на локалном нивоу, а посебно у сеоским
срединама, које су иначе захваћене масивном депопулацијом.

1.

Инфраструктура школе, безбедност, окружење:

1.1. Да се повећа и побољша инфраструктура (просторни капацитети школа, сале за
фискултуру и простори за игру, адекватне трпезарије за дечји оброк, да има довољно и
разноврсне спортске опреме у салама, чисти тоалети, посебно у школама ван Београда и у
селима, да библиотеке буду боље опремљене књигама).
1.2. Да се изгради више спортско рекреативних и културно едукативних центара у
приградским и сеоским насељима, тј. у унутрашњости.
1.3. Да се појача безбедност ђака (проблем локације школа, посебно оних у близини
прометних саобраћајница. Школски полицајац треба да буде стално присутан у школском
дворишту у свакој школи, током читавог дана односно трајања наставе).
2.
Велика реформа основне школе (програма, садржаја, средстава и начина
рада):
2.1. Да се издавачи уџбеника не мењају сваке године. Да уџбеници буду бесплатни.
2.2. Да се осавремене садржаји уџбеника и наставног програма. Да се смањи
преобимно градиво. Мање домаћих задатака, више времена за игру. Да родитељи мање
раде са децом да би деца савладала градиво. Да се подстиче креативност и мање
репродукције, више очигледне наставе, експеримената, итд.
2.3. Да се школе боље опреме: компјутерима, видео бимовима, штампачима, школским
прибором, материјалима за слободне активности (бојице, хамери, фломастери, итд),
посебно ван Београда.
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2.4. Да се уведе једносменска настава, тако да деца после завршених часова у
продуженом боравку, а након одмора и оброка у школи, наставе да се баве слободним
активностима према свом опредељењу. Обезбедити квалитетан оброк у школи, ако је
потребно уз малу партиципацију родитеља.
2.5. Да се промени однос ђак-учитељ. Да школа буде више партиципативна, у бољој
комуникацији са родитељима и децом. Да настава буде више индивидуализована, да се
деца више награђују, да се више пажње посвећује талентованој деци.
2.6. Да се продужи школски боравак, тако да траје бар до 4. разреда, односно да
ресорно министарство финансира борaвак деце после школе и у трећем и четвртом
разреду ОШ. Да се радно време боравка усклади са радним временом родитеља. Да се
садржаји наставе у боравку обогате и да се не своде само на чување деце и израду домаћих
задатака.
2.7. Да се направе летњи кампови са спортским и другим слободним активностима за
децу, односно за време школских распуста, посебно у нижим разредима ОШ.
2.8. Да се повећа стручни кадар и да буде боље вреднован њихов рад. Повећати број
учитеља у настави и у боравку, затим, увести више стручних сарадника у школама:
логопеда, дефектолога, психолога и педагога. Да се особље које ради са децом пажљивије
бира, да се стално врши провера њихових компетенција. Да се учитељима обезбеди већи
број годишњих семинара, којe ће платити школа односно ресорно министарство
(посвећених савременој настави, примени ИТ у настави, радионицама и интерактивним
садржајима, раду са родитељима и децом, затим програмима намењеним другачијем
односу према деци: RelaxKids, HealYourLife, и слични NLP).
2.9. Да се рационално приступа проблемима вршњачког насиља, посебно међу
млађом децом (физичко, вербално и друго), с тим да се пажња посвети електронском
насиљу које се углавном дешава ван школе и које сама школа не може да спречава и
решава без сарадње са стручњацима и родитељима.
2.10. Да се успостави већа сарадња са другим установама, здравством, социјалном
заштитом, итд. Да се школа повеже са установама образовања (рецимо сарадња са
студентима факултета за спорт, са универзитетима ради едукације и стажирања, итд),
затим са домовима здравља, општином, итд.
2.11. Да се уведу бесплатне ваннаставне или додатне активности (спорт, страни
језици, музика, ликовно, драма, хор, књижевност, итд). Субвенционисати цене излета,
рекретаивне наставе, посета позоришту, биоскопу и другим културним манифестацијама,
посебно за породице са више деце слабијег материјалног статуса, са села и из
унутрашњости. С тим у вези очекује се већа подршка локалне заједнице (општине).
2.12. Да се коригује Закон о дечјим правима. Наставници и родитељи су без
ауторитета. Дете не сме да се казни, презаштићена су. У породицама иначе влада
идеологија „његовог височанства детета“, па деца одрастају у нездравим и нереалним
околностима.
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Образложење:
Заједничко за све три групе интервјуисаних актера, независно да ли су из центра (главног
града) или периферије (урбаног насеља или села) јесте захтев да се спроведе реформа
школског градива и да се деца више мотивишу/ангажују тако да своје слободно време
мање проводе поред компјутера, више у дружењу, спорту, напољу.
Сви актери посебно истичу следеће проблеме: недостатак кадрова, посебно квалитетнијег
и мотивисанијег наставног кадра, нарочито оних учитеља које раде у продуженом
боравку. Поред учитеља у настави и у боравку, чији се недостатак осећа и у Београду,
недостаје и друго стручно особље (дефектолог, логопед, педагог и психолог), посебно на
периферији. Садржај продуженог боравка се сада претежно своди на чување деце и израду
домаћих задатака, што није његова права функција. Недостају бесплатне ваннаставне
активности (страни језици, спорт, музика, балет, плес, хор, чешће посете позориштима,
биоскопима, итд), што би са једне стране олакшало родитељима да у слободно време,
након радног дана, не морају да одводе децу на часове и тренинге. Са друге стране,
смањила би се социјална дистанца међу децом и репродукција неједнакости већ на овом
узрасту, укључујући и маргинализоване слојеве (Роме, сиромашне, имигранте, итд). Сада,
на ваннаставне активности, спорт, језике, часове уметности, рекреативну наставу, излете у
природи, посете културним манифестацијама, итд., иду деца имућнијих родитеља. Самим
тим, изградња хуманог капитала и развој физичких, социјалних вештина (учење језика,
практиковање спортова, итд) на најранијем узрасту, нису доступни сваком детету, па ни
оној даровитој чији родитељи не поседују финансијска средства, и то тим већа ако има
више деце у породици. Зато популациона политика мора да се схвати као сложен пројекат
подршке родитељима у дуготрајном процесу неге, бриге и социјализације деце. Само ако
се она постави, може да има ефекта на садашње и будуће одлуке о рађању.

Следе илустративни
проблеме/препоруке:

цитати

самих

актера,

који

указују

на

горе

наведене

„Замишљам државне актере који слушају родитеље којима треба помоћ. Бојим се да нас
нико никад неће чути. Почевши од директорке школе која нема ни мало слуха за потребе
родитеља и деце. Политика је свуда и у свему. Почните само од књига ...свако бира ког ће
издавача. Све је тржиште. Све је новац. Али рецимо да је најбитније изменити закон о
дечијим правима. Довели сте до тога да се учитељи и наставници третирају као нуле. Деца
се третирају као панде...не смеју се тући...казнити...избацити са часа ..од родитеља се
тражи дозвола за смањење оцене из владања. Лудило мозга. Деца су дрска...неваспитана
...бахата, безобразна, осиљена..без контроле..а наставнику су везане руке ..... Кетеринг је
очајан, али га нико не мења. Зашто???? Ко води рачуна о томе колико деце користи услуге
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и који је квалитет хране. Ако деца кажу да је бљутава и грозна..а нутриционистички
задовољава сва правила...како уверити директорку, систем, да та прича не пије воду и да
треба нешто променити. Требало би да постоји нека некорумпирана инспекција...дакле
ненамештени тендери. Опет се враћамо на политику. Свакако jе неопходна боља
организација боравка. Обавезан полицајац у свакој школи. Кажу...наша дели са другом
школом полицајца. Кад га дели? Ја га никад нисам видела. Коме ми да се жалимо ако
директорка и даље нема слуха? Лоше опремљене фискултурне сале. Много већу пажњу
придавати спорту и физичком васпитању. Мислим да је ствар врло једноставна. Треба да
имају слободу да уче и да се изражавају, да поштују учитеље и сносе последице кад није
тако.“ (родитељ).
„Да све што има везе са децом буде бесплатно или да минимално кошта пошто на жалост
код нас је свака активност, као и само школство па и одлазак у позориште,
биоскоп...луксуз – прескупо за свакога, посебно ко има више од једног детета, а сви знамо
колике су плате, а колике цене у Србији...као и да свако дете жели да иде на неки спорт
или учи страни језик или нешто слично ...а ја знам да доста њих то не може на жалост .....“
(родитељ).
„Да деца уче у школи и да им то буде довољно. Да не морају да иду на приватне часове.
Образованији кадар, а не страначко запошљавање. У просвети тога има превише...“
(родитељ).
„Већа доступност (бесплатних) садржаја за децу. Ни парка, ни биоскопа, ни затвореног
базена.. Живе људи и ван Београда“ (испитаник, родитељ).
„...ја оно што сам сазнао од када сам овде директор, што сам оценио да је тренутни
проблем, што се прелази на електронски дневник и даље та фамозна употреба
информационо комуникационих технологија и свега осталог и даље је то проблем
наставницима који знају неке основне ствари, а врло је мали број процентуално гледано
оних који могу да се снађу са новинама, јер код нас се та обука своди да се обуче за нешто
конкретно да раде на том конкретном. За две три године када то конкретно буде
превазиђено они су опет потпуно неупотребљиви и морају поново на ту обуку. Тако да ја
јесам нешто у том правцу и ја радио и размишљам за неку донацију, наравно на нивоу
школе“ (директор, ОШ у Београду).
„...општина (је) организовала спортске активности у школама, али преко других клубова
који су то радили. То су они негде финансијски покрили да тим клубовима плате те
активности за децу. Могло би да иде у том правцу, и то је негде што се тиче спортских
активности много боља варијанта јер су то професионалци који се баве тим спортовима и
увек је боља варијанта него запошљавања људи овде који питање шта и како би могли да
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реализују. Што се тиче неких других активности када се ради о образовању, то наравно да
би могла школа са додатним средствима. Учествујемо следеће школске године у том
пилот пројекту (једносменске наставе Министарства просвете – прим.а.) па ћемо видети
како ће то да функционише, али ме радује што су стварно издвојили средства, а не да
тражимо од наставника да остају прековремено, него ће бити човек посебно ангажован
после редовне наставе.“ (директор ОШ у Београду).
„И одричемо се, и ми као родитељи се повлачимо, одричемо се сопствене моћи,
сопственог ауторитета и деца преузимају превласт, померају ту границу која је иоле
постављена. И онда дођете у одељење где учитељица покушава да их уоквири, да их уведе
у нека правила и добијете децу која нису научила да сопствене потребе одложе, са неких
9, 10, 11, па и у петом разреду имате децу која не могу да одложе своју потребу да им се у
датом тренутку нешто ради, а сада треба да се ради нешто друго.
Граница је врло танка између свакодневних неких њихових сукоба, да ли вербални или
физички, обично је вербални увод у физички. Ја увек тако размишљам, кад год се понови
неки вид насиља једном, односно два пута, он постаје насиље. Ако се поновило два пута,
поновиће се и трећи и четврти и пети и шести. И негде можда учитељи немају прави
осећај да процене када је то или им је приоритет нешто друго у том тренутку, знате они
имају негде пресију да испуне наставни план и програм да ураде у току наставе оно што
им је потребно, а тај васпитни део некад зна да истрпи. И онда се догоди да се превиде
неке ствари, битне, важне, не осете се увек у датом тренутку и проблем ескалира.“
(педагог, ОШ у Београду).
„Да ми набави још једног стручног сарадника, зато што сам ја једна једина, сматрам да
стварно колико год школа ђака да има, да су потребни и психолог и педагог. До скоро смо
имали логопеда и колегиница је по тој новој систематизацији радних места и правилнику
изгубила посао због тога што немамо више од 16 одељења. То је мана малих школа, сад је
питање шта ће бити и ове године, ако не упишемо бар два одељења, мој фонд ће пасти на
50% и шта онда. Јако је тешко радити овај посао самостално, кад немате човека са којим
можете да делите посао и да размењујете мишљења. То је велики недостатак. Увек то
потенцирам, кад год имам прилику на Савету родитеља, кад родитељи кажу шта бисмо ми
могли да урадимо ја то кажем, потрудите се ако имате некад негде неке познанике,
пријатеље. То је нека врста волонтирања. Ми смо једне године имали волонтера са
Дефектолошког факултета, стриктно за једно дете, била је у улози личног пратиоца“
(педагог, ОШ у Београду).

„Пливање ..имали смо..општина је била обезбедила термин једном недељно уназад три
године и то је престало. Ишао је ко год је од родитеља дозволио. Сваке недеље по један
час, 45 минута је трајало само пливање, да не говорим о припреми, долазио је аутобус по
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нас, одвезе нас до Бањице, деца се после среде... Али то, по мени, није одрађено како
треба, него су пуштена деца да се играју само онако у базену. Ако се већ оде, треба да
постоји програм да се науче да пливају, али не, није било тако. Да се има лопта, она плута
мало, тренери седе са стране. Одлично замишљено, али је требало да буде тако рецимо,
данас ћемо да учимо пливање ко не зна уз плуту, па следећег без ње, па ћемо покушати да
ронимо па мало да се такмичимо. Али је било похвално што је општина и то бар
организовала, ако ништа друго, онда бесплатан термин за сву децу. Али нема га више.
Сваки трећи разред, у 3. су добијали мали лап топ. Свако дете је добило. И требало је да се
организује настава овде, али родитељи су однели кући и ништа од тога. Ми смо могли да
радимо информатику овде на часу. Али неизводљиво, тата ми је рекао да не доносим, они
су то схватили као своју имовину. Имало је ту лепих акција, али све је кратко трајало.“
(учитељица у продуженом боравку, ОШ у Београду).
„Једно време смо морали да ангажујемо људе да улазе у налоге фејсбука, да се сними, да
се сазна ко прети. Родитељи су били запањени. Колико нам родитељи дозволе толико
можемо да се укључимо у васпитање детета. Они кад Вам дају децу са седам година, оно
је већ формирана личност. Успут иде образовање некад и васпитање, али без њих не
можемо. А јесу кооперативни. Једна мама кад смо јој рекли да у 4 сата ноћу шаље поруке,
каже не, он спава са мном јер је имао нападе кашља, да би се ту видело да је
најстрашнијим речима другару рекао....да се не присећам тога...Најчешће ни родитељи ни
сами не верују и не знају. Има случаја када се састају полиција, центар за социјални рад,
здравство, породица, ми, али оно што је не могу да кажем најстрашније, али ми дете не
можемо да изместимо из те средине, оно мора да остане ту, можда и није лоше да остане
ту, да му помогнемо да изађе из тога. Зависност од игара је страшна данас. Постоје
радионице где деца добијају смернице како паметно да може да се искористи интернет,
има и на интернет страници, али никад довољно. Имамо сарадњу и са полицијом, која је у
обавези да држи предавања свим школама у Србији о опасностима у саобраћају, на
интернету, трговина људима и за млађе и старије генерације“. (директорка ОШ, Краљево).
„Често идемо у библиотеку, они имају дивне радионице. У музеј исто. Пошаљу нам
обавештење када имају нешто. Имамо родитеље промотере. Врло лепо су укључени и воде
да представе своје занимање, од пилота до лекара, ветеринара. Пилот ми је остао
упечатљив јер је био под пуном опремом, учитељице, трговци, били су код једне маме на
радио станици. Свако занимање је лепо, свако има место под сунцем, не морају свуда да
буду са високим дипломама, свако може да заради на најфинији и најпристојнији начин..“
(директорка ОШ, Краљево).
„Мислим да би било растерећење у раду, нарочито када би једна учитељица била задужена
ту за помоћ у раду домаћих задатака, када би она друга могла много квалитетније и
преданије да се посвети организацији слободног времена. Јер кад ви треба са једне стране
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да завршите, а ону другу децу да анимирате, да запослите, да пропратите у једном
простору да они не сметају другима, то иде мало теже.“ (педагог, ОШ у Краљеву).
„Не, не остају сва деца (у продуженом боравку – прим а.), то је по жељи. Нису ту уопште
сва деца родитеља који су запослени, то су деца где мајке не раде, међутим родитељи
немају живаца да раде домаћи са својом децом, и они су продужени боравак схватили
само као да се уради домаћи. То је једна од активности у боравку која не мора да буде
сваки дан и обавезна, јер ако је на пример за домаћи из српског да се научи песмица или
нешто прочита, они то могу да прочитају, али пошто учитељица ради са првим и другим
разредом не може свакоме да посвети довољно пажње. Прваци нису сви способни, у
почетку, да сами науче песмицу, неки јесу, неки уче брже неки спорије. Друго, ја сам
имала обичај за неке ствари које им задам за домаћи да кажем колегиници у боравку да
овај домаћи не ради она са њима, већ да желим да га деца ураде са родитељима, из разлога
што сам приметила да родитељи уопште немају увид да ли деца уопште раде домаћи,
чисто да би мало обратили пажњу. Родитељи су боравак схватили тако да ће тамо све да се
заврши, да се преслиша, да се спреми за контролни. Сваки боравак има свој план, и прво
имају неку ужину или ручак, онда имају неке слободне активности, да ли су то спортске
активности, а пошто немамо салу ако је лепо време они изађу напоље...“ (учитељица, ОШ
из околине Лазаревца).
„Треба помоћ у свему, и у простору, и у тим спортским реквизитима.“ (учитељица,
ОШ Из околине Лазаревца).
„Да, организују се (семинари, радионице за учитеље – прим а.) с тим што ми то
сами морамо да финансирамо и због тога смо јако бесни. Сваки семинар ми плаћамо, јер
добијеш годишње на нивоу општине један бесплатан и онда кад је тај бесплатан ми идемо
сви, замолимо их да дођу код нас у школу, и обавезно се организују викендом. За време
тих семинара ми седимо у учионици на дрвеним столицама по цео дан. Све мимо тога, јер
школа нема новца, плаћамо из свог џепа.... Поједини семинари су тако организовани да
оном ко је тек почео да ради би било смешно. Не могу да нам причају шта ми треба да
радимо и да нам дају примере из Финске, Белгије, пример где у учионици има 10 ученика,
где је школа опремљена, где се тачно зна кад дете долази и кад иде кући, и ту сатницу
морају да поштују сви. Од 10 можеш 1 да примениш. Сви смо приметили да само дају
различите називе за неке ствари које смо ми радили и које радимо, и сад се само другачије
зову и онда кад им ми кажемо да се то ради, они нам кажу да то заведемо и пишемо, јер
им је само битно шта је на папиру.“ (учитељица, ОШ из околине Лазаревца).
„Сада се ове године урадила анкета за децу из наше школе, пошто су нама
просторије после подне, сем те једне за боравак, празне, и то је неки пројекат за
целодневну наставу. То су се овде изјаснили. Нико нема против да се организује у
матичној школи, али немају простор, јер та школа има две смене. Ми смо дали предлог
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код нас, јер су нам три учионице слободне по подне, али то подразумева да ту буду деца
из наше школе, међутим и опет је то њихово да пусте у ветар причу, а ништа не знаш.
Јесте то приградска школа, близу је града и не би био проблем да се деца из Лазаревца
доведу, али ми имамо три учионице, али немамо салу. Да се организују активности за које
школа има услове, добро, ми имамо једну колегиницу која јако лепо зна и јако је вешта у
плетењу, хеклању и нађемо још једну активност, ајде нека то буде „Од играчке до
рачунара“, опет је то информатика, али рачунаре немамо, немамо интернет, али ајде да се
уведе и то. Држава је замислила то тако да кад се заврши настава у 11.45, те активности
трају од 14.00 до 17.00, или до 18.00, с тим што то још није заживело, само је била анкета,
али ти причам понуду, да деца од 12.00 до 14.00 деца треба да оду кући, да ручају и да се
врате, а како? Како родитељ који ради, а како и онај који не ради, а нема аутомобил? Што
држава не организује бесплатан ручак? Код нас и даље постоји државна кухиња, која је од
вртића кухиња, и да се од ње наручи ручак, јер смо ми спојени са вртићем. Кад долази
њима ручак, да довезу ручак и за ову децу, или не мора бити бесплатан, нека буде 150
динара, и зашто да иду кући и да се враћају, зашто онда не би та деца кад се заврши
настава, ако се завршава у 11.45 ручак да буде обавезан и за боравак, кад почиње боравак
тад почињу и ове активности, ручају сва деца и свако на своје активности и све то да се
одради до 16.00. Нека буде и до 17.00 али типа ово дете које иде и у боравак, а пријавило
се да иде и на ове активности, договориће се њих две учитељице да је по сат времена једна
активност, јер је све то у једној школи. И ко ће то да ради, значи мораш примити нови
кадар или дај мени другу плату, ако ћу ја да се жртвујем да радим два посла, дај ми још
једну исту плату. Рекли су биће плаћено, али не знају како, али су дали анкету да
родитељи попуне и сад не знам који број је требао, и ми имамо тај неки број, где би то
могло да заживи. Све што им је директор поставио питања, они су рекли да не знају. Ако
ћеш да кажеш да би требало да има ручак, па шта то значи, да отрчи дете кући, и ко ће
њему да да ручак ако му родитељи раде. Нека је то и четвртак који сам иде кући, док
стигне кући, и онда опет у школу. Зар није боље да му се настави то? Или, ајмо овако,
понедељком је у школи од 15.00 до 17.00 спорт, уторком од 15.00 до 17.00 ручни радови,
ликовна секција, средом је у школи Од играчке до рачунара. То је као три пута недељно,
није сваки дан, и ево ово су три дана, али од 15.00 до 17.00, или нека буде од 16.00 до
18.00 јер типа док дођеш кући, урадиш домаћи, ручаш, одмориш се. Шта ће им 4 сата, јер
ако је изабрао Од играчке до рачунара значи да ће 4 сата да седи пред рачунаром. Какву
услугу чиниш детету, то ради и кући.“ (учитељица, ОШ из околине Лазаревца).
3.

Шира подршка родитељима

3.1. Усклађивање радног времена и боравка у школи са породичним обавезама
родитеља
3.2. Да родитељи деце нижег школског узраста раде краће, да би се више посветили
деци.
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Родитељи предлажу да се скрати радно време, али без умањења плате, да би се један део
дана могли више посветити деци.
3.3.

Саветовалишта за децу и родитеље на нивоу локалних заједница (општина).

Образложење:
Имајући на уму бројне проблеме везане за одрастање у савременом друштву, у ризичном
окружењу, веома распрострањено насиље (кошкање, туче, вербалне и друге облике
конфликата), а нарочито електронско насиље које је све распрострањеније међу децом
(деца носе мобилне телефоне у школу, информатички су писмена, активна су на бројним
социјалним мрежама), родитељи осећају потребу за континуираном подршком, а не само
када се деси неки инцидент. Осим тога, сви испитани родитељи као и учитељице и
стручно особље, су истакли да деца потичу из веома пермисивних породица („не сме
сенка да падне на њихово дете“), па је и то разлог да се боље упозна групна динамика, да
се разумеју и ефикасније контролишу сукоби, да се превладава егоцентризам.
И овде доносимо неке карактеристичне цитате из интервјуа са актерима:
„....Долазе нам генерације које су, ја волим да кажем, поприлично "памучне", и сад ова
генерација првака, некако они дођу ушушкани, под стакленим звоном...и да ли и ми као
родитељи, и ја сам родитељ, гајимо децу на начин да их подстичемо и да будемо први који
верујемо у своју децу да би они успели у животу, али мислим да од ових данашњих
генерација од њих правимо егоцентрике. Ја бих рекла да сви по мало, и родитељи и
васпитање, тај неки тренд“ (педагог, ОШ у Београду).
„Мислим да наставници много боље препознају ту разлику између насиља и кошкања од
родитеља. Мислим да родитељи не дају да им пада сенка на дете, има неких стварно
неоснованих приговора, али ту смо да избалансирамо све то. Сад шта са оним ко је
начинио насиље, ту су неке казне малтене смешне, сад испадне да уколико си направио
већу глупост ти си већи херој. Рецимо, била сам у Француској, то је добра страна мог
посла што могу да видим како се то ради у другим срединама, постоји у ходнику магарећа
клупа, два места постоје за децу која су била безобразна, немирна, неваспитана, и то је
стуб срама. Ја мислим да би код нас био херој онај ко ту седи“ (директорка, ОШ у
Краљеву).
„...а пре су били прегледи здравствени у школи, сад родитељи воде децу, али рецимо када
је један дечак пао у несвест, пошто су били у настави, позвали смо хитну помоћ, онда сам
ја отишла са дечаком, негде у јесен, са пролећа дете опет пада у несвест. Па да ли си у
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међувремену ишао са родитељем код лекара, каже па не. Дете у ствари има епилепсију,
има доста прикривања од стране родитеља, не кажу нам коју болест дете има, да треба да
обратимо пажњу на нешто, тако да има и занемарене деце“ (директорка ОШ у Краљеву).

„...А да не причамо када родитељ једноставно заборави на дете. Деси се да дете моли маму
да је води кући, да је зове на телефон и да она каже мама не може сад да те води има кући
обавеза. Ја не знам колико може да се има кући обавеза да му рођено дете смета. Ја сам
била шокирана. То је страшно. Могу да схватим да је мушкарац, они имају мало другачија
интересовања, али мајка да тако каже, то је страшно. Или тата и мама спавају, када је
саксија на прозору онда не иде још кући“ (учитељица из продуженог боравка, ОШ у
Београду).
„Ја бих организовала те семинаре за родитеље на пример деце из предшколског, да имају
3-4 пута годишње семинаре педијатара, лекара, да им се народским језиком каже и покаже
шта би њихово дете требало да зна, али не да чита и пише, него физичка, ментална,
емоционална зрелост. По мени и оно тестирање што се обавља, и онај лекарски, сви
добијају данас лекарски, и деца благо ометена у развоју имају право на редовну школу, и
она што су мало више ометена и психички и физички, иду редовно у школу. У свакој
генерацији има такве деце и по мени то није никаква услуга за децу, то им је грешка
велика...“(учитељица, ОШ из околине Лазаревца).
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Упитник за родитеље деце нижих разреда основне школе

Поштовани/е,
„Центар за живот – да нас буде више“ у сарадњи са Кабинетом министра задуженог за
демографију и популациону политику спроводи истраживање о условима одрастања,
развоја и неопходним системима подршке деци која похађају ниже разреде основне
школе, њиховим родитељима и стручном особљу које са њима ради. Подаци који буду
добијени у анкети биће коришћени искључиво у аналитичке сврхе, а име испитаника и
остали подаци неће нигде бити приказивани. Истраживање има за циљ да прикупи ставове
родитеља, наставника и других запослених у основним школама (учитеља, педагога,
психолога, директора) о потребама и проблемима са којима се суочавају у одгајању,
односно васпитању и образовању деце. Прикупљени и анализирани ставови ће бити основ
за формирање низа препорука одговорним актерима како би креирали ефективне државне
политике које се односе на програме подршке родитељима, школским установама и
стручном особљу а у циљу стварања услова за одрастање здравих и срећних генерација
деце.

1.

Општина: ____________

2.

Насеље сталног боравка:

Београд и градови преко 100 000 становника
1. Урбанизовани део
2. Приградско урбанизовано
3. Приградско сеоско
Градови 50-100 000 становника
4. Урбанизовани део
5. Приградско урбанизовано
6. Приградско сеоско
Градови 20-50 000 становника
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7. Урбанизовани
8. Сеоски део
Градови до 20 000 становника
9. Урбанизовани
10. Сеоски део
11. село

3. Сродство са дететом:
1. Мајка
2. Отац
3. друго, шта? _______________________________

4. Узраст детета: ___________

5. Ваше брачно стање:
1. неожењен/неудата
2. Ожењен/удата
3. Разведен/разведена
4. Ожењен/удата након развода, удовиштва
5. Живи са партнером/партнерком никад жењен/удавана
6. Живи са партером након развода/смрти супруга/е

6. Коју сте школу завршили?
1. без школе
2. основна школа
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3. средња трогодишња школа
4. средња четворогодишња школа
5. виша школа
6. факултет
7. магистратура или докторат
8. нешто друго, шта? _____________________

7. Шта сте по занимању?
1. политичар
2. директор фирме/институције
3. руководилац нижег ранга (шеф неког одсека, пословођа и тсл)
4. стручњак или уметник са факултетом
5. самозапослен
6. службеник или техничар са ССС
7. радничка занимања
8. пољопривредник
9. домаћица
10. пензионер
11. студент
12. нешто друго, шта? _____________________-

8. У чијем је власништву фирма/институција у којој радите (за оне који су запослени)?
1. јавна/државна
2. мешовита са већинским државним капиталом
3. мешовита са већинским приватним капиталом
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4. мешовита са подједнаким уделом државног и приватног капитала
5. приватна на основу приватизације
6. приватна новооснована
7. властита фирма
8. страна фирма

9. Занимање другог родитеља детета, односно лица које се о заједно са Вама стара о
детету?
1. политичар
2. директор фирме/институције
3. руководилац нижег ранга (шеф неког одсека, пословођа и тсл)
4. стручњак или уметник са факултетом
5. самозапослен
6. службеник или техничар са ССС
7. радничка занимања
8. пољопривредник
9. домаћица
10. пензионер
11. студент
12. нешто друго, шта? _____________________-

10. У чијем је власништву фирма/институција у којој ради (за оне који су запослени)?
1. јавна/државна
2. мешовита са већинским државним капиталом
3. мешовита са већинским приватним капиталом
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4. мешовита са подједнаким уделом државног и приватног капитала
5. приватна на основу приватизације
6. приватна новооснована
7. властита фирма
8. страна фирма

11. Са ким живите у домаћинству?
1. дететом/децом
2. супругом и дететом/децом
3. супругом, дететом/децом и вашим и/или његовим/њеним родитељима
4. са неким другим, навести са ким? _____________________________

12. Како бисте описали материјално стање Ваше породице?
1. имамо довољно новца само за основне ствари (храна, рачуни, хигијена, основна
одећа…)
2. често нам недостаје новца за куповину основних ствари
3. имамо довољно новца и за друге ствари осим основних (путовања, излети, приватни
часови, изласци …)
4. некада се дешава да нам недостаје новца и за основне ствари, а некада да доста тога
можемо себи да приуштимо
5. можемо себи све да приуштимо, па и заиста скупе ствари

13. Да ли је стан/кућа у којој живите у власништву породице?
1. у власништву домаћинства, без хипотеке
2. у власништву домаћинства, са хипотеком
3. у власништву општине/државе
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4. у власништву рођака или пријатеља, користи се без надокнаде
5. у власништву лица од кога се изнајмљује стан (подстанари)
6. нешто друго, шта? _________________________________

14. Ко најчешће одводи и доводи децу у и из школе:
1. мајка
2. отац
3. подједнако мајка и отац
4. бака и/или дека
5. неко други, ко? _______________

15. Да ли дете остаје у продуженом боравку у школи коју похађа?
1. да
2. не, зашто?______________
3. нешто друго, шта? _________________________

16. Да ли сте задовољни како је организован продужени боравак у школи Вашег детета?
1. да
2. не, зашто?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. у школи нема продуженог боравка

17. Да ли Вам продужени боравак помаже у усклађивању пословних обавеза и одгајања
деце?
1. да
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2. не, зашто?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.у школи нема продуженог боравка

18. Да ли Ваше дете у оквиру школе има организоване БЕСПЛАТНЕ часове језика,
спорта, музике, сликања, глуме и других активности?
1. да и моје дете је у њих укључено
2. да, али моје дете није у њих укључено зато што га не занима или већ иде на ту или неку
другу активност ван школе, па нема времена
3. да, али само формално. Часови се никада не одржавају
4. да, али је број места ограничен, па не успеју сви да похађају активности које желе
5. нешто се плаћа, а нешто је бесплатно. Навести које су активности бесплатне
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Не

19. Да ли у оквиру школе постоје активности (језик, спорт, сликање, глума …) које се
додатно плаћају?
1. да и моје дете је у укључено у неке од њих
2. да, али моје дете није у њих укључено јер то заиста пуно кошта
3. да, али моје дете није у њих укључено, јер га не занима
4. не
5. нешто друго, шта?

20. Да ли Ваше дете похађа додатне часове изван школе (које додатно плаћате)?
1. да, иде на више активности
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2. да, навести шта? ___________________________
3. не, немамо новца да му/јој то приуштимо
4. не, немамо времена да га/је водимо?

21. Да ли Ваша општина организује БЕСПЛАТНЕ часове језика, спорта, музике … или
нешто слично?
1. да и моје дете их похађа
2. да, али ми не одговарају термини, па нисам у могућности да га/је водим
3. да, али се сувише деце пријави, па не успемо да се упишемо
4. да, али мислим да нису добри. Зашто?
______________________________________________________________________________
5. не

22. Шта је одлучујуће у избору ваншколских активности?
1. да је дете заинтересовано
2. моја процена да ће му/јој то користити
3. близина
4. материјална доступност
5. термини одржавања

23. Пред Вама се налази листа активности које деца обично похађају независно од
школског програма. Молимо Вас да рангирате по важности три активности које процените
да се истичу у односу на друге и то тако што ћете уписати број 1 испред за Вас најважније,
број 2 испред мање важне и број 3 испред најмање важне, али важније од осталих које
нисте одабрали.
__ школа језика
__ школа спорта (фудбал, кошарка, тенис, рукомет ...)
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__ борилачке вештине
__ школа математике (Мислиша, ментална аритметика и тсл)
__ школа музике
__ школа плеса
__ школа сликања
__ нешто друго, шта? ______________

24. Ко одводи дете на ваншколске активности?
1. мајка
2. отац
3. бака и/или дека
4. неко други, ко? ___________________________________________________

25. Да ли се дешавало да се организујете са другим родитељима да наизменично водите и
њихову и Вашу децу на ове активности?
1. да, редовно
2. да, али не увек
3. да, али врло ретко
4. не

26. Да ли сте укључени у организацију рада школе?
1. да, доста нас консултују
2. да, представник сам одељења у Савету родитеља и доста смо активни
3. представник сам одељења у Савету родитеља, али то је само формално тело
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4. да, али врло ретко
5. не, никад нас ништа нису питали

27. Да ли у делу града у којем живите има довољно простора који могу користити деца?
1. да, у непосредној близини наше зграде/куће
2. да, али нам није баш близу
3. не, сва игралишта су доста далеко од нашег стана/куће

28. Да ли Ваше дете често тамо одлази?
1. да
2. понекад, када је расположено
3. понекад, када има ко да га води
4. не, зашто?
5. нешто друго, шта?

29. Да ли понекад оставите дете са родитељима друге деце или комшијама у парку?
1. да, наравно
2. да, понекад када баш немам времена
3. да, али водим рачуна са ким
4. не, никад
5. нешто друго шта? ________________________________________________________

30. По Вашем мишљењу, шта представља највећу опасност по безбедност и сигурност
Вашег детета?
__________________________________________________________________________

80

Прилог 1

31. Колико далеко од куће пуштате дете само?
1. до 500 метара
2. до 1 километар
3. преко 1км
4. не пуштам га још увек

32. Да ли сте упознати са проблемом вршњачког насиља?
1. да, добили смо у школи приручник
2. да, онолико колико се о томе прича у медијима
3. не, нисам се тиме посебно бавио/ла

33. Да ли је забележен неки случај вршњачког насиља у школи Вашег детета?
1. да, описати _______________________________________________________________
2. чула/о сам да јесте, али не знам пуно о томе
3. не

34. Да ли школа Вашег детета систематски ради на том проблему?
1. да, организовали су више радионица на ту тему
2. само се прича о насиљу без конкретних активности
3. не
4. нешто друго, шта? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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35. Како организујете дечје распусте?
1. неко од родитеља је са њима код куће
2. остају код куће са баком и/или деком или неким другим из фамилије
3. одлазе код баке и/или деке или неког другог из фамилије који живе у истом граду
4. одлазе код баке и/или деке или неког другог из фамилије који не живе у истом граду
5. уписујем их на летње школице које трају цео дан
6. ангажујем неког да их чува
7. нешто друго, шта?

36. Да ли имате неки предлог државним актерима на који начин би могли да Вам олакшају
подизање и образовање детета, односно деце?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ПИТАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛАМА

1. Тренутна функција, односно радно место у школи
_____________________________________________________
2. Где се школа налази?
Београд и градови преко 100 000 становника
1. Урбанизовани део
2. Приградско урбанизовано
3. Приградско сеоско
Градови 50-100 000 становника
4. Урбанизовани део
5. Приградско урбанизовано
6. Приградско сеоско
Градови 20-50 000 становника
7. Урбанизовани
8. Сеоски део
Градови до 20 000 становника
9. Урбанизовани
10. Сеоски део
11. село
3. Колико оквирно школа има ученика? Колико их је у нижим разредима?
4. Да ли у школи постоји продужени боравак за ученике нижих
разреда? Описати начин његовог функционисања? Да ли сва деца
остају у боравку? До колико сати траје? Да ли поред израде домаћих
задатака имају и друге бесплатне активности? Ко учествује у
осмишљавању плана рада у оквиру продуженог боравка? Да ли се
тражи мишљење родитеља о организацији и наставе и продуженог
боравка? Да ли се прати реализација програма? Да ли стручно особље
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одржава деци образовно васпитне радионице са циљем њиховог
когнитивног напретка и превенцији непожељног понашања?
4а. Да ли сте имали притужбе на продужени боравак? Да ли се дешава
да родитељи не могу да узму своју децу на време због посла? Да ли се
разматра продужење трајања боравка?
4б. Да ли имате довољних кадровских капацитета за квалитетно
одржавање продуженог боравка? Да ли би општина, односно држава
могла да помогне школи у бољем организовању поподневног боравка?
5. Да ли у оквиру школе постоје додатне БЕСПЛАТНЕ активности
(језик, спорт, сликање …)? Ко реализује те додатне активности? Какав
је одзив деце? Зашта су највише деца заинтересована? Да ли у додатне
секције буду укључени сви који желе? Ако не, који је принцип
селекције?
6. Да ли у оквиру школе постоје активности које родитељи додатно
плаћају? Које? Да ли се десило да дете буде укључено без обзира што
родитељи немају могућност да плате? Да ли сте о томе разговарали са
особама које ове активности изводе?
7. Шта мислите о безбедности ученика у вашој школи? Који су, по
Вашем мишљењу, највећи ризици за децу док су у школи? Које су мере
превенције? Да ли је било случајева вршњачког насиља? (за старије
испитанике – да ли примећујете његов раст или опадање у односу на
стање на почетку Ваше каријере?) Да ли су родитељи укључени у
креирање програма превенције насиља? На који начин реализујете
превентивне мере и активности (предавања, групни рад, радионице,
дискусије)?
8. Пред Вама се налази листа мера и активности које се могу
реализовати у школи у циљу превенције различитих облика
непожељних понашања ученика. Заокружите оне мере и
активности које се реализују у Вашој школи. Уколико се у Вашој
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школи реализују превентивне активности које нису наведене у овој
листи, молимо Вас да их наведете.
а) програм развијања социјалних вештина ученика
б) програм развијања ненасилних видова комуникације и решавања
сукоба
ц)предавања о превенцији насиља
д) предавања о превенцији злоупотребе дрога и алкохола
е) предавања о штетности пушења
ф) предавања о репродуктивном здрављу
г) предавања о здравом начину живота
х) предавања о безбедном коришћењу интернета
и) информисање ученика о ученичким правима, обавезама и
одговорностима
ј) дефинисање правила понашања и последица њиховог непоштовања
к) истицање правила понашања у просторијама школе (учионицама,
холивима, трпезарији…)
300
л) награђивање и похваљивање просоцијалних понашања ученика
љ) утврђивање ризичних зона (у којима најчешће долази до
испољавања непожељних
понашања ученика) у школској згради и дворишту
м) спровођење редовног наџора ученика, посебно у ризичним зонама
н) израда плана активности и мера за ризичне ученике
њ) упознавање родитеља са правилима понашања у школи
о) упознавање родитеља са правима, одговорностима и обавезама
ученика и родитеља
п) пружање подршке родитељима у остваривању њихове васпитне
улоге
р) _____________________________________________________
Ко реализује те мере и активности? Запослени или нека друга стручна
лица? Да ли су деца обавезна да буду укључена у њих? Да ли су
родитељи о њима обавештени? Да ли можете да процените успех ових
мера које предузимате?
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9. Од септембра ће започети нови пилот пројекат Министарства просвете,
науке и технолошког развоја који подразумева једносменски наставу
после које бивају организоване додатне бесплатне активности које
ће организовати наставници. Ученицима ће бити обезбеђен
бесплатан ручак. Шта мислите о овом програму? Да ли имате довољно
просторних и кадровских капацитета за његову реализацију? Да ли сте
можда укључени у овај програм? Да ли Вас је контактирао неко из
Министраства да о томе поразговарате?
Линк за програм: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/novi-sistem-rada-usrpskim-skolama-posle-nastave-rucak-pa-sekcije-i-sport-daci-ce/vyc1nq1
10. Да ли би Вам била од значаја нека врста подршке од стране државе
или општине како бисте унапредили васпитно-образовни рад у школи?
Опишите потребе
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