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Слободанка Гашић-Павишић*
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
СИРОМАШТВО, ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И ОБРАЗОВАЊЕ
У оквиру друштвених мера за смањење сиромаштва, последњих година су
прикупљени и анализирани подаци о сиромаштву деце у Србији – о степену
изражености, узроцима, дечјем доживљају сопственог сиромаштва. Према тим
подацима, 10% деце у Србији је сиромашно, а још 10% живи непосредно изнад
линије сиромаштва. Међутим, недостају научна проучавања утицаја сиромаштва на
дечји развој у нашој средини, као и путева којима се преноси то деловање, што је
услов за одговарајуће педагошке мере за смањење сиромаштва кроз образовање.
Циљ овог рада је да, на основу прегледа литературе, прикаже постојеће емпиријске
налазе и дилеме у вези са тумачењем тих налаза. Говори се о утицају сиромаштва
на: дечје здравље (ниска порођајна тежина, смртност одојчади, кржљавост, и др.);
когнитивни развој (развојно заостајање, специфичне сметње учења); школско
постигнуће (напуштање школе и понављање разреда), емоционалне проблеме и
проблеме у понашању. Истиче се да значај ових утицаја зависи у великој мери од
времена када се у животу детета јавља сиромаштво (период раног детињства је
најосетљивији), као и од трајања сиромаштва (дуготрајно и генерацијско
сиромаштво насупрот краткотрајном, ситуационом). Деловање сиромаштва је
испреплетно са другим факторима дечјег развоја (пре свега са квалитетом
породичне средине), тако да су потребна даља проучавања ових веза. Разматра се
схватање о култури сиромаштва (култури преживљавања) у вези са образовањем.
На примеру Србије показује се како осиромашење друштва (и школе) у транзицији
утиче на обезвређивање образовања и школовања у вредносном систему младих.
Кључне речи: утицај сиромаштва, дечји развој, култура сиромаштва, педагошке
мере, стање у Србији
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Зоран Аврамовић
Миља Вујачић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Рајко Куљић
Факултет за физичку културу, Нови Сад, Србија
КАДА ОБРАЗОВАЊЕ ДОПРИНОСИ СИРОМАШТВУ
У раду се разматра однос образовања (образовне политике) и сиромаштва са
становишта рационалности тржишта рада и професионално-образовних потреба
Републике Србије. Проверава се тврдња по којој образовање може да доприноси
сиромаштву друштва неодговарајућим образовним профилима. Појам сиромаштва
се одређује посредством: 1) агрегата за мерење животног стандарда становништва
– доходак и потрошња 2) разликовањем апсолутног и релативног сиромаштва.
Аутори анализирају почетни услов животног стандарда – да ли стручно образована
лица уопште налазе запослење и да ли је оно у оквиру њихове професионалне
компетенције? У раду се испитује однос (не)усклађености између кадрова које
»производи« школа и њиховог запошљавања. Основна функција образовања у
смањивању сиромаштва сагледава се кроз повећање запослености стручних
кадрова на свим нивоима. Користе се подаци са тржишта рада о образовној
структури незапослених лица. Анализира се улога образовања у решавању
проблема незапослености у Републици Србији као основном услову изласка из
сиромаштва.
Кључне речи: образовна политика, тржиште рада, сиромаштво, запошљавање,
Србија
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Љиљана Богоева Седлар*
Факултет драмских уметности, Универзитет уметности, Београд, Србија
ИДЕЈНИ ЦИЉЕВИ И ИЗВРШНА ПРАКСА ТРАНЗИЦИЈЕ: УЗРОЦИ НОВИХ
ОБЛИКА СИРОМАШТВА И УЛОГА ШКОЛЕ У НОВОНАСТАЛИМ
ДРУШТВЕНИМ УСЛОВИМА
Рад ће дефинисати транзицију онако како се она манифестује у друштвеном животу
и образовним променама у земљама Западне европе и земљама енглеског говорног
подручја, које су идејни творци и политички покретачи транзиционих процеса.
Поред осврта на симптоматичност неких закона везаних за образовање који су
2005. изгласавани у Француској, рад ће се осврнути и на најновије званичне
извештаје о стању у основном образовању у Великој Британији и на податке о САД
(Chomsky, 2000). Западни транзициони обрасци који се код нас следе биће
контрастирани са другачијом концепцијом образовања која све више узима маха у
Јужној Америци, где се сиромаштво искорењује и где се не траже рационализације
и залечења нових облика беде које транзиција ствара. У раду ће посебно бити речи
о томе како драмски уметници (Caryl Churchill, Tony Kushner, Sarah Kane и Mark
Ravenhill) у својим делима упозоравају на разорне последице које транзициона
етика има на животе младих.
Кључне речи: транзиција, демократски империјализам, контрола знања, етика
слободног тржишта
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Марија Колин
Институт друштвених наука, Београд, Србија
КОНЦЕПЦИЈЕ СИРОМАШТВА И СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ:
ДЕФИНИЦИЈЕ, ТИПОВИ И ПРОГРАМИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
У анализи говоримо о различитим теоријским приступима и истраживањима
сиромаштва, почев од културалистичких, теорија друштвене стратификације и
нових парадигми, које дефинишу сиромаштво у складу са проналажењем
иновативних решења сузбијања овог проблема у постиндустријском друштву.
Посебно се усмеравамо на критеријуме и индикаторе који одређују стандарде
апсолутног и релативног сиромаштва и наводимо сумарне резултате истраживања
која уверавају да сиромаштво није једнозначно по својим узроцима и
манифестацијама, већ да постоје различити типови сиромаштва. Како у новије
време концепт социјалне искључености све више потискује појам сиромаштва и
маргинализације, износимо актуелне дефиниције нове парадигме, главне
индикаторе и обележја социјалне искључености, као и значење овог појма са
становишта јачања социјалне кохезије и програма социјалне инклузије коју
промовише Европска унија. Значајну пажњу усмерили смо на европски социјални
модел и напоре који су у оквиру савремених стратегија фокусирани на нове
програме и превентивне стратегије сузбијања сиромаштва и социјалне
искључености. Посебан део анализе односи се на породичне обрасце сиромашних,
где се наводе истраживања о особеностима социјализације личности а овде се
фокусирамо на оне породичне димензије од којих зависи мотивација према
образовању и постигнућу, породичне аспирације, очекивања и друге компоненте,
које битно одређују образовање деце као главни канал социјалне мобилности и
изласка из сиромаштва.
Кључне речи: сиромаштво, социјална искљученост, типови сиромаштва, држава
благостања, Европска унија
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Александар Југовић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
СОЦИЈАЛНА ИСКЉУЧЕНОСТ И КУЛТУРА СИРОМАШТВА У
ТРАНЗИЦИЈСКИМ ДРУШТВИМА
Сиромаштво, незапосленост, недостатак здравља и необразованост представљају
кључне опште димензије социјалне искључености. Према дефиницији Европске
уније, социјална искљученост је процес у коме су појединци гурнути на саму ивицу
друштва и спречени да у потпуности учествују у друштвеним токовима због свог
сиромаштва или због одсуства елементарне стручности и могућности за
перманентно образовање, или услед дискриминације. Ово их удаљава од
пословних, доходовних и образовних могућности, као и од социјалне и комуналне
мреже и активности. Због тога, социјална искљученост лишава одређене појединце,
друштвене групе и слојеве достизања кључних друштвених вредности као што су:
људска срећа, рад, остваривање стваралачких и креативних потенцијала,
благостање, социјална сигурност, једнакост, равноправност, људско достојанство,
слобода, перспективна будућност, итд. Дуготрајна социјална искључност има
тенденцију да развија (суб)културу сиромаштва као посебан систем вредности, који
представља производ адаптације и реакције социјално искључених појединаца и
група на свој културни, социјални и укупни друштвени положај. У раду се
анализирају показатељи (суб)културе сиромаштва у контексту транзицијских
друштава. Посебно се фокусира нарушавање вредности рада и образовања као
индикатор (суб)културе сиромаштва. У друштвима у транзицији значајан проблем
се јавља јер се поједини елементи културе сиромаштва задржавају и након изласка
појединаца, породица или ширих друштвених група из круга сиромаштва (и
апсолутног и релативног). Као закључак, инсистира се да целовите друштвене
промене које се одигравају у транзицијским друштвима нису могуће без промене у
колективној свести о значају вредности рада и образовања као основама друштвене
промоције појединаца, али у исто време и значају ових вредности у погледу
укупног друштвеног развоја.
Кључне речи: транзиција, друштво, социјална искљученост, култура сиромаштва,
образовање
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Љубиша Митровић
Филозофски факултет, Ниш, Србија
ПОСЛЕДИЦЕ НЕОЛИБЕРАЛНОГ МОДЕЛА РАЗВОЈА НА
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈУ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВАЊА
У раду аутор разматра импликације неолибералног модела развоја, као израза
идеологије тржишног фундаментализма у функцији интереса мегакапитала, на
систем образовања и социјалну мобилност друштвених група, са посебним освртом
на процесе у постсоцијалистичким друштвима у транзицији. На основу увида у
емпиријска истраживања у савременој социологији, аутор проблематизује тезу о
ограниченим могућностима образовања – да утиче на смањење сиромаштва у
условима неолибералног развоја и зависне модернизације, који својим ефектима
јачају социјалну дистанцу међу друштвеним групама и блокирају процесе
демократизације система образовања. Поента ауторовог пледоајеа је – да се само
кроз промену стратегије глобалног друштвеног развоја (од неолибералног модела
ка социјалдемократском) могу очекивати позитивни ефекти друштвених промена
на систем образовања.
Кључне речи: образовање, неолиберализам,
демократизација, социјалне шансе
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Николај Михајлович Боритко*
Волгоградски државни педагошки универзитет, Волгоград, Русија
ОБРАЗОВАЊЕ ПРОТИВ СИРОМАШТВА
На развој утичу не само околности у којима деца одрастају, већ и то како се она
сама односе према тим околностима. Сматрамо да ти односи треба да буду предмет
педагошког деловања. Интеграција доминирајућих свесно изабраних унутрашњих
односа појединца према реалности чини његову животну позицију. Место човека у
друштвеном животу може бити одређено, предодређено случајем, рођењем,
околностима. Али, човек може и сам, на основу слободне воље, правећи одређене
изборе, освојити своје место у животу. У том случају, говори се о избору
индивидуалне позиције, о конструктивном самоопредељењу човека. У структури
позиција разликујемо три типа односа: нормативне (који регулишу друштвено
понашање човека), вредносне (одређују карактер његовог деловања) и смисаоне
(изражавају се у стилу односа). Ако се сиромаштво, као животна околност, не јавља
детету као норма (већ само као пролазно стање), ако дете стреми ка
самопотврђивању у конструктивној делатности и налази у томе радост
самореализације – њему се откривају перспективе живота другачијег квалитета. У
успостављању индивидуалне позиције јавља се пет етапа: неадаптираност
(животни оријентири још нису формирани), идентификација (избор узора за
подражавање), индивидуализација (освешћивање сопствених особености),
социјализација (усвојени системи друштвених улога) и интеграција (практична
самореализација у друштву).
Кључне речи: односи, позиција, самореализација, самопотврђивање, субјектност

*

e-mail: borytko@nm.ru

Александра Митровић*
Друштво за унапређивање ромских насеља, Београд, Србија
ДА ЛИ ЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ РОМА ЊИХОВА ЈЕДИНА ЖИВОТНА ШАНСА И
НАЈСИГУРНИЈИ КАНАЛ СОЦИЈАЛНЕ ПОКРЕТЉИВОСТИ?
Образовање Рома треба посматрати у контексту сиромаштва, будући да су Роми,
према свим показатељима, најсиромашнија и социјално најугроженији. Наиме,
ромско сиромаштво се може окарактерисати као генерацијско, јер је реч о тзв.
зачараном кругу беде: Роми су сиромашни јер немају сталне и извесне изворе
прихода (нису стално запослени), незапослени су јер немају неопходан ниво
образовања, необразовани су, јер су сиромашни. И, тако у круг. Ако се овоме дода
и културолошка чињеница раног склапања брака, постаје јасно да се сиромаштво
тврдокорно одржава и да, без помоћи друштва, тешко може спонтано да се реши.
Савремени аналитичари, посебно S.M. Miller, у свом приступу сиромаштву, полази
од Веберовог стратификационог концепта друштва, преузимајући три компоненте
друштвене стратификације (класа, статус и друштвена моћ) и додајући још две:
образовање и социјалну мобилност. Он тврди, да је »индивидуа без одговарајућег
образовања« аутсајдер, да је мање способна да прихвати постојеће могућности у
друштву, него они који имају исту зараду, али више образовања. За разлику од
многих аналитичара, који сматрају да на поделу у друштву утиче, пре свега врста
рада, Miller инсистира да се ове поделе јављају између оних који имају диплому и
оних који је немају. У савременим друштвима, поседовање одређене дипломе значи
и припадност одређеној »елити«, будући да она ствара могућности не само бољег
економског статуса, већ утиче и на социјалну и политичку мобилност. Социјална
мобилност представља веома важан фактор који утиче на положај у друштву.
Међутим, од посебне важности је истаћи да је помоћу образовања могуће
»освајање« свих сфера друштвености и да је оно најсигурнији канал социјалне
промоције. Овакав приступ најпримеренији је нашој основној поставци »ромског
сиромаштва«.
Кључне речи: Роми, сиромаштво, образовање, социјална мобилност

*

e-mail: drustvor@eunet.yu

Тинде Ковач-Церовић*
Филозофски факултет, Београд, Србија
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА У ЕВРОПИ
Фонд за образовање Рома спровео је детаљну анализу образовне политике за
унапређивање образовања Рома у свим земљама у Декади за интеграцију Рома
(Чешка Република, Словачка, Мађарска, Румунија, Бугарска, Србија, Македонија,
Хрватска и Црна Гора). Анализа је заснована на продубљеном разумевању
ситуације у којој се Роми налазе у овим земљама и на свеобухватном оквиру
образовне политике који обухвата шест области политике (наставнике, курикулум,
уџбенике, процену/евалуацију, управљање, финансирање) кроз шест димензија
(правичност, ефикасност, транспарентност, одговорност, отвореност, регулација; и
процена сегрегације и других политика искључења. Као резулатат ове анализе,
идентификована су четири типа политике у овим земљама: (1) експлицитне
политике интеграције Рома (политика којом се Ромима повећава приступ
образовању које није обавезно и/или образовању вишег квалитета кроз повећано
уписивање у предшколске институције, афирмативне активности, школарина,
менторство, десегрегација; запошљавање ромских асистената/медијатора, часови за
надокнаду пропуштеног, бесплатни уџбеници, ромски језик, култура у куркулуму);
(2) класична политика реформе образовања повољна за укључивање Рома
(укидање/смањење обима специјалног образовања, увођење обавезног
предшколског образовања, модернизација образовања наставника, надгледање
квалитета, нови механизми за финансирање по студенту); (3) класична политика за
реформу образовања која представља ризик за укључивање Рома (такмичење међу
школама, слободан избор школе од стране родитеља, децентрализација, рано
праћење, екстерни испити на крају школовања, реформа курикулума за школу
засновану на флексибилности); (4) међусекторне позадинске политике
(антидискриминаторно законодавство, политичка заступљеност Рома, повезаност
са здравственом, стамбеном и политиком запошљавања). Биће дати примери за сва
четири типа политике и илустровани разлози за и против њих, на основу
компаративних резултата и анализе политика у погледу њихове ефективности.
Кључне речи: Роми, унапређивање образовања, Фонд за образовање Рома, Европа,
образовне политике

*

e-mail: tcovac@sr.gov.yu

Данка Радуловић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
СИРОМАШТВО И КРИМИНАЛ – НЕКИ НАЈВАЖНИЈИ МЕДИЈАТОРИ
У раду се полази од основних поставки концепција које криминално понашање
објашњавају материјалном депривираношћу, сиромаштвом, незапосленошћу и сл.,
у чијој основи је рационалан избор, заснован на опаженој користи и вагању награда
и трошкова. Анализирана је доступна емпиријска грађа у којој је проверавана
теоријски хипостазирана теза о релацијама сиромаштва, незапослености, социјалне
припадности и појединих форми криминала. Установљено је да у релацији
сиромаштва и криминала важну улогу имају посредујући фактори, па се оним
најзначајним посвећује посебна пажња у овом раду. Без медијаторских чинилаца,
ни једна верзија утицаја економских фактора на делинквенцију не може да пружи
објашњење о иницијалном процесу како се постаје криминалац, нити о евидентним
индивидуалним разликама у вероватноћи да се појединац укључи и доследно бави
криминалом када су објективне околности (баш као награде и трошкови) једнаке за
све.
Кључне речи: сиромаштво, криминал, склоност, рационални избор

e-mail: dankamr@gmail.com

Тања Ранковић*
Тим потпредседника Владе Србије за имплементацију
Стратегије за смањење сиромаштва, Београд, Србија
ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА
У овом раду разматра се повезаност образовног нивоа становништва и сиромаштва,
разматрају се поједини механизми за смањење осипања из школског система који
се примењују у државама у региону, представљају тренутне образовне политике за
подршку образовању сиромашне деце и могућа системска решења која би
допринела смањењу осипања и побољшању школског постигнућа деце која су у
ризику да напусте школовање у Србији. Низак и неадекватан ниво образовања
спадају у главне узроке сиромаштва: скоро 70% сиромашних чине грађани са
основном или са незавршеном средњом школом. Особе које рано напусте
школовање имају мање могућности за запошљавање, подложније су ризичном
понашању и чешће постају корисници социјалних програма. Анализе и искуства
земаља у региону показују да је за државе исплативије улагање у образовање
сиромашних кроз разне типове подршке за завршетак школовања и за стицање
квалификације, него у трајне програме одржавања социјалне заштите за
неквалификоване тешко упошљиве незапослене. Тим за имплементацију
Стратегије за смањење сиромаштва је у оквиру свог мандата интензивирао своје
активности у правцу увођења специфичних системских мера за смањење осипања и
побољшање образовног статуса сиромашне деце. Биће представљен предложени
скуп мера, као и методологија стипендирања уз менторство, адаптирана тако да
одговори потреби укључивања најугроженије деце из опште популације и довољно
осетљива за потребе појединих етничких група као што су Роми. Уколико би
постале системско решење, предложене мере би деловале подстицајно да што већи
број деце из осетљивих група заврши школовање чиме би били створени
предуслови за повећање могућности за запошљавање, социјалну инклузију и
прекидање зачараног круга сиромаштва.
Кључне речи: сиромаштво, образовни ниво, напуштање школовања, улагање у
образовање, социјална укљученост
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e-mail: tanja.rankovic@sr.gov.yu

Искра Максимовић
Факултет за економију, финансије и менаџмент,
Универзитет »Сингидунум«, Београд, Србија
РАЗВОЈ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА
У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА
За појединца, учење за запошљавање значи развој способности да пронађе, сачува и
промени посао или да генерише самозапошљавање. Такве вештине омогућавају
вертикалну и хоризонталну мобилност радника на тржишту рада и њихову
адаптивност на промене у технологијама и у новим формама организације рада. Са
аспекта потреба радника, учење за запошљавање значи остваривање принципа
доживотног учења и индивидуално постизање компетенција које јачају мобилност
и сигурност посла. За предузећа и послодавце, вештине запошљавања значе да су
њихови радници способни да одговоре на промењене захтеве радних места и да
јачају компетицију предузећа и њихов развој. За државу, овај концепт значи
стварање радне снаге која има адаптивне способности, што је у складу са захтевима
тржишта рада. Међутим, учење ипак не значи аутоматско остваривање
запошљавања, јер ће запошљавање много више зависити од способности
појединаца да преносе кључне компетенције са једног посла на други. Како
омогућити сваком појединцу, младом и одраслом, у свим крајевима Србије да у
процесу образовања развије своје способности којима ће моћи да пронађе, сачува и
промени посао и обезбеди своју егзистенцију – јесте једно од кључних питања
рефомских процеса у средњем стручном образовању, али и једно од кључних
питања примене Стратегије за смањење сиромаштва. Рад ће се бавити овим
питањима, користећи примере досадашњих реформских процеса у сфери средњег
стручног образовања у Србији (период од 2001. до 2007. године) и на основу
стратешких докумената које је Влада Републике Србије усвојила крајем 2006.
године – Стартегије развоја стручног образовања и Стратегије образовања
одраслих. Како је један од кључних темеља оба документа – Стратегија за смањење
сиромаштва, то значи да су обе стратегије имале у основи и дефинисање улоге
стручног образовања у смањењу сиромаштва.
Кључне речи: средње стручно образовање,
запошљавања, смањење сиромаштва, Србија

e-mail: iskramaksimovic@gmail.com
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Едуарда Кастел-Бранко*
Европска фондација за обуку, Торино, Италија
МОГУ ЛИ VET ИНСТИТУЦИЈЕ ДА ДОПРИНЕСУ СМАЊЕЊУ
СИРОМАШТВА?
Овај чланак дискутује да развој руралне социо-економије у пост-совјетским
земљама Централне Азије може да просперира од боље употребе углавном
неискоришћеног ресурса учења: VET установа. Мрежа таквих школа се углавном
одржава, упркос значајном смањењу фондова за развој инфрасруктуре и метода и
садржаја учења током година транзиције, односно, већ неких петнаест година.
Овакве VET школе могу боље да се укључе у програме националних стратегија за
смањење сиромаштва, али не без значајних промена у култури управљања школама
и повећане отворености за сарадњу са локалним партнерима како би се задовољиле
потребе локалне привреде. Оваква промена захтева подршку политике, поред
притиска локалних заједница. Овај чланак ослања се на стварне случајеве,
конкретно, на пројекте ETF пројекта »Развој вештина за смањење сиромаштва«
(www.etf.europa.eu) у Централној Азији. У чланку се тврди да је оснаживање
сиромашних заједница у којима људи раде и руралних заједница мост између
повећаних и бољих вештина и прогресивног удаљавања од угрожености и
сиромаштва. Спој других фактора и других политика неопходан је да би ово
удаљавање од угрожености постало одрживо и значајно за привреду. А то захтева
комплементарне политике и бољу технику размене политика (економски раст,
развој приватног сектора, социјална политика, једнакост у образовању, између
осталог). SPDR напори да се подигне свест о доношењу и креирању политике као
улози VET школа у развоју политика (нацрт и повратна информација о
имплементацији реформских мера). Ако пилот пројекат успе по овом питању, то би
могло да буде користан практични допринос промени парадигме да креирање
политике припада само врху и да су школе само објекти – а не активни субјекти –
политике. Таква промена могла би да отвори нове перспективе у кључним
питањима зашто су VET реформе биле »споре« и мање ефектне него што се
очекивало.
Кључне речи: VET институције, смањење сиромаштва, школа, Централна Азија
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Гокхан Каjа*
Блискоисточни технички универзитет »Канкаја«, Анкара, Турска
НЕЕФИКАСНОСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У ИЗЛАСКУ ИЗ КРУГА
СИРОМАШТВА: ПОДАЦИ ИЗ АЗЕРБЕЈЏАНА
Међународне организације као што су Светска Банка и UNDP спроводе образовну
политику за ублажавање сиромаштва у Азербејџану, где се сиромашни суочавају са
све већим тешкоћама на свим корацима образовања: у приступу, трајању и
резултатима. Иако образовни показатељи које је Азербејџан наследио спадају у
најбоље међу земљама бившег Совјетског Савеза, сиромаштво је сталан проблем,
поготову код регионалних разлика. Циљ овог рада је да анализира основне факторе
због којих средње образовање постаје мање ефикасно у разбијању круга
сиромаштва у Азербејџану. У првом делу рада, улога средњег образовања у
ублажавању сиромаштва дискутује се путем поређења слабости и добрих страна
четири главна фактора, и то: људског капитала, класе, способности и радикалног
образовања. У другом делу се дискутује како проблеми са институционализацијом
привреде са слободним тржиштем утичу на систем образовања у земљи. Анализа
Прегледа квалитета живота и сто интервјуа вођених у Азербејџану у 2006. години
биће предмет последњег дела чланка. Може се доказати да млади чланови
сиромашних породица немају поверења у образовне установе и не цене много
образовање као фактор напредовања на друштвеној лествици. Велика и широко
распрострањена корупција укорењена је у свим сферама образовања и води
драматичном опадању квалитета образовања. Сиромаштво остаје главни проблем у
породици јер слаби економски повратни ефекти образовања не помажу младим
сиромашним људима да побегну од сиромаштва.
Кључне речи: девалвација образовања, сиромаштво, средња школа, млади,
Азербејџан
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Олга Лакићевић
Центар за интерактивну педагогију, Београд, Србија
ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ – ПРЕМА
СВЕОБУХВАТНОМ ПРИСТУПУ КВАЛИТЕТНОМ СРЕДЊОШКОЛСКОМ
ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ/МЛАДИХ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
Како средње стручне школе могу да изађу у сусрет специфичним потребама ромске
популације у образовању? Које су њихове улоге, могућности и одговорности? Која
врста образовних интервенција, програма и подршке је потребна деци/младима
ромске националности у средњошколском образовању? Како мотивисати локалну
заједницу за предузимање акција које ће подржати интеграцију/инклузију Ромске
популације у своју заједницу? Како НВО могу да покрену промену и која је њихова
улога? Ово су само нека од питања на које покушава да одговори пројекат Једнаке
шансе у средњошколском образовању кроз креирање модела Свеобухватни
приступ унапређењу квалитета средњошколског образовања ромске деце/младих.
Донатори пројекта су Pestalozzi Children Foundation из Швајцарске и Фонд за
отворено друштво Србије. Пројекат се реализује у Нишу и Крагујевцу, а партнери
за примену пројекта су ЦИП-Центар за интерактивну педагогију из Београда, РЕЦРомски едукативни центар из Ниша и Ромско – српско пријатељство из Крагујевца.
Први трогодишњи циклус траје од 2005, а у току је планирање активности за
следећи пројектни циклус (2008-2010). Полазећи од препорука формулисаних у
Локалним стратегијама за унапређење образовања Рома, креираних на пројектним
локацијама, пројекат је покренуо институционално решавање питања образовања
Рома, кроз развијање партнерства између школа, локалних ромских НВО-а,
локалних институција и локалних власти. Процес сензитивизације локалне
заједнице за проблеме везане за доступност школовању деце/младих ромске
националности, мотивација родитеља да подрже своју децу у даљем школовању,
спремност образовних институција да преузму проактиван став у решавању
проблема у школовању деце/младих ромске националности и креирању
интеркултуралне климе у школама, као и оснаживање припадника мањински и
маргинализованих група – кључне су претпоставке за директну партиципацију
младих ромске националности и њихових родитеља у процесу образовања.
Кључне речи: средњошколско образовање, квалитет образовања, млади Роми,
једнакост у образовању, интеграција

e-mail: ciip-olga@sbb.co.yu

Снежана Медић
Филозофски факутет, Београд, Србија
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ФУНКЦИЈИ РЕДУКЦИЈЕ ПОСЛЕДИЦА
СИРОМАШТВА НА ДЕЦУ
У раду ће бити разматране следеће тезе – различити теоријски приступи феномену
сиромаштва: филозофски, економски, културни, социјални, психолошки,
антрополошки, андрагошки. Методолошки приступи у дефинисању граница
сиромаштва. Узрочно последичне везе између образовања и сиромаштва.
Функције, очекивања и могуцности образовања у сртатегијама за смењене
сиромаства. Квалитетно образовање и једнако (право на) образовање за све – шанса
за излазак деце из вишегенерацијског сиромаштва. Образовање сиромашних
одраслих као подршка изласку деце из депривираног социо-културног контекста
одрастања, повећању мотивације деце за образовањем, социјалној партиципацији и
оснаживању. Разлози напуштања школовања код сиромасне деце и њихова
очекивања од образовања при поновном укључивању у образовни систем
(резултати истразивања на ромској популацији).
Кључне речи: сиромаштво, образовање одраслих, социјална партиципација,
напуштање школовања

e-mail: smedic@eunet.yu

Мара Кнежевић
Педагошки факултет, Сомбор, Србија
СИРОМАШТВО И ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Сиромаштво није нова појава савременог друштва и земаља у транзицији. Оно се
појављује у развојном току друштва у разним облицима. Највидније је у
образовању, јер се кроз могућност образовања најјасније сагледава материјално
стање породице. Жеља је сваког појединца, сваке личности, да се образује до
амбицијом жељеног, али и њој материјално прихватљивог нивоа. Уколико
образовање није могуће због недостатка материјалних средстава, можемо
констатовати да је сиромаштво препрека за образовање личности. Број полазника
школа за основно образовање одраслих је један од значајних показатеља
сиромаштва. Чињеница је да је овај облик образовања још увек неопходан нашем
друштву. У раду се жели указати на узроке због којих један број деце до 15. године
живота не стекне осново образовање у редовној основној школи и напушта школу.
Та деца стичу образовање у школи за основно образовање одраслих. Образовање у
овим школама омогућава појединцима да изађу из сиромаштва, да превазиђу своје
материјалне потешкоће, да стекну сигурност и да се својим радом активно укључе
у друштвену средину. На примеру сомборске школе за основно образовање
одраслих, која је основана пре више од пола века, жели се доказати оправданост
постојања ових школа, као и њихова улога у отклањању сиромаштва полазника
који су у њој стекли образовање.
Кључне речи: сиромаштво, образовање, школа за основно образовање одраслих,
Сомбор, полазници
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Гордана Вуксановић
Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
СИРОМАШТВО И РЕФОРМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Улога студената и њихових породица у процесу реформе високог образовања скоро
да је у потпуности искључена из разматрања о реформи универзитетског
образовања у Србији. Међутим, треба имати у виду да се реформа одвија упоредо
са два значајна процеса: а) својинска трансформација и б) прилагођавање
универзитета тржишној економији. Као једна од последица процеса својинске
трансформације, јавља се континуирано увећање броја незапослених. Међу
незапосленима знатан је удео оних који су остали без посла, а чија се деца налазе у
узрасту универзитетског школовања. Други процес, прилагођавање универзитета
тржишној економији, прекида са праксом тзв. бесплатног школовања. Од
универзитета се захтева не само припрема различитих образовних профила за
потребе тржишта, већ и прилагођавање тржишној економији. Број студената који
су »на буџету«, који не плаћају школарину, мањи је од броја оних који би
наставили школовање, али, нажалост, немају финансијских могућности. Чак и када
се запоставе остали трошкови који прате школовање, висина школарине је довољан
разлог за одустајање од универзитетске дипломе. Услед тога, материјалне
могућности студента/породице представљају једну од кључних варијабли за
потпуну реализацију принципа Болоњске декларације. У раду ће се указати на: а)
утицај сиромаштва на селекцију студената; б) материјалне могућности
студената/породица и њихов утицај на образовно постигнуће; ц) материјалне
могућности образовних институција и њихов утицај на квалитет реформе високог
образовања. Примаран извор података представљаће емпиријско истраживање
спроведено на Филозофском факултету у Новом Саду, у оквиру три студијске
групе: социологија, психологија и енглески језик. Избор ове три студијске групе
условиле су постојеће разлике међу њима у начину примене реформе.
Кључне речи: сиромаштво, високо образовање, реформа, Болоњска декларација,
Србија

e-mail: gocavuk@eunet.yu

Софија Арнаудова*
Институт за социјални рад и социјалну политику
Филозофски факултет, Скопље, Македонија
СТИПЕНДИРАЊЕ И МЕНТОРСКИ РАД СА РОМСКИМ ЂАЦИМА –
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Роми чине 2,66 процента од укупног броја становништва у Македонији и ова
етничка група је у најнеповољнијем социјалном и економском положају. Међу
Ромима изнад 15 година старости 24% је неписмено, 30% није завршило основно
образовање, 33% има само основно образовање, а 9,2% завршило је средње
образовање, уз 0,3% оних који су завршили неки облик пост-средњег образовања.
Ниско образовно постигнуће међу Ромима узрок је њихове стопе незапослености
од 75%, и доприноса од 12% у укупном броју корисника социјалне помоћи. Подаци
прикупљени током израде Националне стратегије за смањење сиромаштва показују
не само да одрасли сиромашни Роми немају адекватно образовање, већ и да већина
њихове деце не похађа школу, увећавајући тако могућност да и они остану
сиромашни. Веће учешће Рома у средњем и високом образовању повећаће изгледе
за запошљавање, побољшаће животне услове и утицаће на стопу незапослености и
број корисника социјалне помоћи међу Ромима. Године 1997. Македонија је
започела програм за стипендирање и менторски рад са ромским студентима, што је
резултирало повећањем броја студената са девет у 1994/95. на 87 у 2001/02. години.
Програм је веома повољно утицао на њихово завршавање студија (10 студената на
последњој години студија, два студента дипломирала до краја 2005/06. године).
Циљ овог Програма је скоро већ остварен јер, преко стипендија и менторске
подршке, циљани ромски ђаци учествују у средњем и високом образовању у земљи.
Кључне речи: стипендија, менторска подршка, ромски ђак
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Снежана Клашња
Министарство просвете Републике Србије, Београд, Србија
ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА
Најзначајнији фактор који утиче на сиромаштво запослених и незапослених је ниво
образовања. Две трећине (66,7%) од укупног броја сиромашних у Србији је са
нивоом образовања до завршене основне школе. У Миленијумским циљевима
развоја у Србији смањење сиромаштва и повећање обухвата деце образовањем су
два важна узрочно-последично повезана циља. Влада Републике Србије је
дефинисала развој школства као приоритет Србије и као основну претпоставку за
трансформацију у развијено друштво. У том смислу Влада се определила да први
развојни кредит који је затражила од Светске банке усмери на реализацију пројекта
»Развој школства у Републици Србији«. Општи циљеви Пројекта су усмерени на
побољшање социјалног стања најосетљивијих, унапређивање људских капацитета
и изградњу ефикаснијих образовних институција. Специфични циљеви су се
односили на унапређење наставног процеса у школама и оснаживање локалне
заједнице за преузимање одговорности за сопствену школу; развој система
заснованог на стандардима и евалуацији постигнућа; утврђивање квантитативне
основе за модернизацију управљања, доношење одлука на основу информација и
рационализација финансирања образовања; оснаживање свих интересних група
образовног система за управљање школом и доношење одговарајућих одлука. Ови
специфични циљеви спроведени су кроз четири пројектне компоненте: школски
грант, развој стандарда и вредновање, јединствен информациони систем и
децентрализација. Пројекат је започет 2002. године а завршен 2007. године. У раду
ће бити изложени основни резултати Пројекта који су у функцији смањења
сиромаштва и повећања доступности, обухвата и квалитета образовања, као и
активности које је потребно предузети у циљу одрживости резултата.
Кључне речи: образовна политика, сиромаштво, развој школства, Србија
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Зоран Павловић*
Институт друштвених наука, Београд, Србија
ОБРАЗОВАЊЕ И СИРОМАШТВО КАО ФАКТОРИ ФОРМИРАЊА
(ПОСТ)МАТЕРИЈАЛИСТИЧКИХ ВРЕДНОСТИ
Постматеријалистичке
вредности,
схваћене
као
давање
приоритета
самоизражавању и квалитету живота насупрот физичкој и економској сигурности,
представљају концепт којим се последњих неколико деценија описује суштина
промена у преовлађујућим вредностима одређеног друштва. Циљ овог рада јесте
анализа
улоге
образовања
и
економских
фактора
у
формирању
(пост)материјалистичких вредности. У теорији се сматра да су ова два чиниоца
веома важна, али постоје и бројне дилеме у вези са примарношћу једног од њих. У
анализи су коришћени репрезентативни узорци из 34 европске земље укључене у
четврти талас Светске студије вредности (1999-2004), као и истраживање јавног
мњења Србије спроведено 2007. године, на репрезентативном узорку испитаника
старијих од 15 година. Анализа на агрегатном нивоу (земља као јединица анализе)
показује да бруто национални доходак по глави становника (GDP per capita), као и
проценат високо образованих грађана одређене земље, има значајан утицај на
раширеност постматеријалистичких вредности, при чему је GDP per capita бољи
предиктор. Међутим, уколико је предмет анализе појединац – ниво личних
примања, као и степен образовања, имају значајан утицај на прихватање вредности,
али је фактор образовања важнији. Уколико се европске земље, условно, разврстају
у богатије и сиромашније, степен образовања појединца је значајнији фактор
прихватања постматеријалистичких вредности у случају сиромашнијих земаља,
него у групи богатијих. У закључку се дискутује значај образовања као фактора
компензације утицаја сиромаштва на формирање вредности.
Кључне речи: (пост)материјалистичке вредности, образовање, сиромаштво, Светска
студија вредности, Србија

*

e-mail: pavlozoran@gmail.com
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Школа за бизнис и менаџмент, Ново Место, Словенија
СИРОМАШТВО И МОГУЋНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У СЛОВЕНИЈИ
Сиромаштво је проблем који није ограничен на Субсахарску Африку, већ погађа
сваког појединца. Стога је истина да се са вишим нивоом образовања, ризик од
сиромаштва смањује. Брига за укључивање у друштво започиње укључивањем
предшколске деце у образовање. У Словенији, 58,127 предшколске деце (64,8%)
било је укључено у школски систем у школској години 2006/2007. Предлажу се
решења којима би се постигла већа укљученост, што обухвата да цена дечијих
вртића зависи од висине породичних примања, као и да незапослени родитељи не
морају да плаћају трошкове обданишта. Недавно је предложено да похађање
дечијих вртића буде бесплатно. Финансијски проблеми за већину родитеља почињу
када њихова деца крену у основну школу, када уџбеници представљају највећи
трошак. Из тог разлога, у основне школе су 1994. године уведени уџбенички
фондови, а у средње школе 1997. Од 1992. године, оброци за ђаке и студенте су
субвенционисани. У Словенији, студенти који потичу из финансијски
сиромашнијих породица имају могућност да добију стипендију коју је крајем 2005.
године примало 57,768 студената факултета и ученика средњих школа (20,2% и
34,6% од сваке од ових група). Закон који је усвојен у јуну 2007. године омогућиће
10,000 нових стипендија. Посебна брига усмерена је ка ученицима и студентима
који се школују далеко од свог места боравка: основана је мрежа ученичких и
студентских домова где борави 5,7% ученика средњих школа и 17,5% редовних
студената факултета.
Кључне речи: образовање, сиромаштво, стипендије, уџбенички фондови, доживотно
образовање
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Марјан Блажић
Педагошки факултет, Љубљана, Словенија
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Факултет за бизнис и менаџмент, Ново Место, Словенија
ЗАКОНСКИ ОКВИР ОБРАЗОВАЊА (И ДРУГЕ МЕРЕ) У ВЕЗИ СА
ПРОБЛЕМИМА СИРОМАШТВА У СЛОВЕНИЈИ
У данашњем свету, образовање је кључни фактор за друштвену интеграцију и
друштвени положај појединца. Ово нарочито важи за децу из сиромашних средина.
Зато је једна од дужности државе да обезбеди окружење у којем ће сиромашна деца
моћи да напредују у школи као и сва остала деца. У овом раду дискутују се
међународни законски оквир образовања у вези са сиромаштвом, интегрисање
водећих принципа у законски систем Словеније и, на крају, њихова практична
примена. Јасно је да само de jure слободно школство није довољно. Морају се
применити и друге мере и обезбедити једнаке могућности за децу из другачијих
средина. Неке од мера, као што су фондови за уџбенике, стипендије, дотације, итд.,
су описане, тако да се може видети њихов ефекат.
Кључне речи: сиромаштво, образовање, законски оквир, специјалне мере, Словенија
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Филозофски факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина
ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ У БИХ: НЕОСТВАРЕНИ ЦИЉ
Босна и Херцеговина је земља у транзицији која се суочава са многобројним
изазовима у процесу властитог просперитета. У многим студијама, поред
макроекономских стратегија развоја, посебно се истиче и проблем реформе
образовања, јер се сматра да квалитетно образовање представља покретачку снагу
процеса изласка из кризе. У процес реформирања образовања у БИХ се ушло
потписивањем Документа о реформи, Порука грађанима БиХ (потписан у новембру
2002. године у Бриселу), којим је дато пет обећања. Суштина обећања јесте
остваривање права на обавезно и бесплатно образовање за сву ђецу. Стварна пракса
у БИХ је сасвим другачија. Према најновијим подацима истраживања UNDP-a, 20%
становништва у БИХ је сиромашно. Сиромаштво представља једну од највећих
препрека у образовању ђеце. Иако је школовање бесплатно, оно је нужно
пропраћено додатним трошковима. Нису сви родитељи у могућности да обезбиједе
неопходне уџбенике, школски прибор и слично. Дешава се чак и да родитељи, због
незапослености, немогућности да остваре социјалну и здравствену заштиту,
недостатка новца, бирају рад њихове ђеце науштрб школовања. Та ситуација је
посебно изражена у ромској популацији. Не охрабрују подаци да чак 65% ромске
ђеце не похађа основну школу, а извјештај Хелсиншког комитета о људским
правима у БИХ у 2005. години наводи да само 15% ђеце Рома заврши основно
образовање. Поред сиромаштва, препреку за похађање основне школе ђеце Рома
чине и негативни ставови неромске популације што доводи до социјалне
искључености. Превладавање сиромаштва, проблема, баријера, неједнакости у
образовању је могуће учинити кроз процес инклузије, који подразумијева стварање
инклузивне културе, заједнице па самим тим и ШКОЛЕ ЗА СВЕ. У складу са тим
јесу и неки од миленијумских циљева: искоријенити екстремно сиромаштво и глад
и постићи универзално основно образовање. Образовање је људско право, као и
кључни фактор у смањењу сиромаштва и смањењу кориштења ђеце као радне
снаге, те нужно оруђе за постизање циљева једнакости, мира, демократије,
толеранције и развоја.
Кључне ријечи: сиромаштво, образовање, инклузија, социјална искљученост, Роми,
Босна и Херцеговина
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Правни факултет, Студијски центар социјалног рада, Загреб, Хрватска
ЂЕЦА И СИРОМАШТВО У ХРВАТСКОЈ: СТАЊЕ И ПОТРЕБЕ
У Хрватској, према израчуну за 2003. годину, скупина ђеце и младих особа у доби
између 0 и 24 године, припада скупинама с највећим ризиком од сиромаштва
(Шућур, 2006.). Као и све остале транзицијске земље, Хрватска се суочава с
проблемом сиромаштва и социјалне искључености на неколико разина. С једне
стране присутна је традиција непризнавања сиромаштва као озбиљног друштвеног,
па онда и знанствено истраживачког проблема, с посљедицом изостанка јавних
дискусија и емпиријских истраживања. С друге стране, као држава кандидаткиња
за чланство у Еуропској Унији, Хрватска мора испунити захтјевне увјете на
подручју сузбијања сиромаштва и социјалне искључености. У том контексту
припремљени су стратешки документи и акцијски планови борбе против
сиромаштва, незапослености и социјалне искључености, који, између осталих,
укључују и мјере унапређивања положаја ђеце из сиромашних обитељи. У овом
раду осврнут ћемо се на наведене документе, планове и мјере, те размотрити
утјецај сиромаштва на развој ђетета у оквиру еко-системског приступа. Уједно
ћемо приказати позитивне исходе модела рада у заједници којег карактеризира
сурадња свих значајних институција локалне заједнице (школе, центра за социјалну
скрб, дома здравља, локалне управе). Примјеном наведеног модела показало се
како школа има велики потенцијал за провођење програма помоћи и подршке ђеци
из сиромашних обитељи. То је особито важно ако знамо да ђеца која имају више
прилика за школовање, особни раст и успјех, имају више могућности за
превладавање негативних утјецаја сиромаштва.
Кључне ријечи: сиромаштво, ђеца и млади, еко-системски приступ, модел рада у
заједници, Хрватска
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СОЦИЈАЛНОПЕДАГОШКИ ПРИЛОГ ПОКРЕТУ
»ОБРАЗОВАЊЕМ ПРОТИВ СИРОМАШТВА«
Откуд у називу теме синтагма покрет Образовањем против сиромаштва? Отуд што
конференцијско настојање, окупљено око знанствено-истраживачке и стручне
намјере да се у продуктивну релацију стави образовање као ресурс и сиромаштво
као наша стварност, може задобити снагу покрета којим транзицијске земље
сигурније покушавају задобити активнију улогу у обликовању своје перспективе.
Социјалнопедагошки угао у гледању на проблем утемељен је у чињеници да је
сувремени простор образовања апстрахирао социјални одгој као централну тему
свога дискурса. Два су тока која ојачавају ову тврдњу: редефинирани концепт
компетенција којима млади човјек данас треба овладати како би импонирао на
тржишту рада – европска школа је ову промјену уобличила кроз »четири учити«:
учити знати, учити чинити, учити бити и учити живјети заједно; крос-културална
оријентација ненаглашава могућност пресликавања модела већ упућује ка
креирању модела осјетљивог за дистинктивни контекст. Рад би дискутирао ова два
тока из педагошке убијеђености да растућа свијест о промјенама у образовном
дискурсу неће се сама по себи претворити у квалитет, већ да јој је потребна
знанствено-истраживачка и стручна подршка. Социјалнопедагошка искуства Босне
и Херцеговине могла би бити и интересантан и релевантан прилог оваквој
интенцији.
Кључне ријечи: социјалнопедагошка перспектива, социјални одгој, образовање,
сиромаштво
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КОМПЕНЗАТОРНИ ПРОГРАМИ КАО МЕХАНИЗМИ ДРУШТВЕНЕ
СТАТЕГИЈЕ И ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА
Полазећи од међународних стандарда и националног правног оквира стратешких
докумената, као планова приоритетних мера, активности и програма намењених
свој деци, а посебно делу дечје популације који припада друштвено
маргинализованим групама, као што су Роми, неопходно је да се истакну
суштинска питања која указују на положај и стање деце ромске националности у
образовном систему. Полазе се од Националног плана акције (у даљем тексту:
НПА), као стратешког документа Владе Републике Србије који дефинише општу
политику земље према деци за период до 2015. године. Као један од приоритетних
циљева, НПА истиче недискриминацију и заступање најбољих интереса детета. На
нивоу друштвених, локалних стратегија и образовне интервенције, примењују се
инструменти и механизми за остваривање права деце и побољшања њиховог
положаја у локалним заједницама путем примене локалних планова акција (у
даљем тексту: ЛПА). Посебна пажња у ЛПА-а посвећена је идентификовању
маргинализованих група и начинима да им се путем механизама компензаторног
утицања, помогне. Дефинисање услова за остварење дугорочног, стратешког циља,
одређеног као остваривање права ромске деце на равноправни обухват образовним
системом, уз исту стопу проходности кроз све ступњеве система образовања (од
предшколског до високошколског и доживотног образовања одраслих),
подразумева јасно дефинисање специфичних захтева за садржаје, поступке, облике
и целокупну организацију којој погодује концепција компензаторног образовања
деце, припадника ромске националне заједнице. У овом раду учињен је покушај да
се укаже на неопходност педагошке заснованости стратешких активности
усмерених на квалитетно спровођење образовне политике на свим ступњевима
образовног система, а посебно на потребу и могућност институционалне
припремљености васпитно-образовних установа у смислу постојања курикулума и
адекватно едукованог педагошког и наставног кадра за рад са децом ромске
националности.
Кључне речи: компензаторни програм, ромска деца, едукативна ромологија,
образовна стратегија
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КУЛТУРНО-ПОТПОРНА СРЕДСТВА У ЕКОСИСТЕМУ ШКОЛЕ
Различита истраживања образовних ефеката основношколског образовања (1990,
2001, 2004, 2006) указују на проблем повећања образовног дефицита код деце из
нижих социокултурних слојева током школовања. Школа нема компензаторну
улогу какву би требало да има према прокламацијама у образовним документима.
У овом раду приказаћемо неколико налаза који чине део објашњења зашто је то
тако. Ови налази прикупљени су у оквиру истраживања Института за психологију и
UNESCO-а објављеног 2004. године (»Образовање и друштвена криза«). Резултати
овог истраживања још увек су веома актуални и представљају део објашњења за
неуспех школе да превлада образовни дефицит код деце из мање привилегованих
средина. У раду ће бити описана школа као специфичан екосистем. Сврха
појединих елемената тог екосистема је да подрже основну функцију школе –
образовање, односно стицање нових знања и умења и формирање пожељног
вредносног система. У оквиру тог екосистема могуће је распознати различите
типове културно-потпорних средстава уз помоћ којих се остварују циљеви које
школа као институција има. У раду ће бити описана социокултурна подршка коју
пружају наше школе, анализирана потпуност и ефикасност тих средстава. Овакав,
еколошки приступ анализи школе као институције отвара нове дилеме и нове идеје
за компензаторно деловање школе.
Кључне речи: школа као екосистем, култутрно-потпорно средство, функције школе,
друштвена криза

e-mail: dplut@eunet.yu

Дејан Станковић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
ПОДСТИЦАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
ЗА РАД СА УЧЕНИЦИМА ИЗ СИРОМАШНИХ ПОРОДИЦА
Друштвено-економска ситуација у Србији током 1990-их, као и новији
транзициони процеси, довели су до значајног осиромашења великог дела српског
друштва, што за последицу има повећање броја ученика из сиромашних породица.
Бројни су фактори који нарушавају образовне могућности ових ученика, због чега
им је, као противтежу, потребно пружити велику подршку у образовном процесу.
Наставници у томе имају важну улогу и од њих се очекује да делотворно одговоре
на образовне потребе ове рањиве ученичке популације. Упркос томе што смањење
сиромаштва представља приоритет државне политике, наставници у Србији немају
прилике да систематски развијају компетенције које би им омогућиле да
квалитетно раде са ученицима из сиромашних породица, како током иницијалног
образовања, тако ни кроз стручно усавршавање уз рад. Преглед акредитованих
програма стручног усавршавања наставника за школску 2006/7. и 2007/8. годину,
указује на недостатак програма који припремају наставнике за рад са сиромашном
децом. Постоје програми усмерени на друге рањиве групе (деца са сметњама у
развоју, ромски ученици), али они само делимично покривају проблематику
образовања сиромашне деце. Како би променили ову ситуацију, која није у складу
са прокламованом образовном политиком, просветним властима на располагању
стоје различити регулаторни механизми. Један пакет мера могао би да обухвати
следеће: 1) програми стручног усавршавања наставника усмерени на рад са
сиромашним ученицима добијају приоритет у процесу националне акредитације; 2)
додатна буџетска средства и друге врсте подстицаја усмеравају се ка школским
пројектима који укључују компоненту унапређивање рада наставника са
сиромашном децом; 3) информације о овим мерама допиру до потенцијалних
понуђача програма.
Кључне речи: сиромашни ученици, наставници, стручно усавршавање, образовна
политика

e-mail: dstankovic@rcub.bg.ac.yu

Силвиа Цветанска
Универзитет »Свети Климент Охридски«, Софија, Бугарска
КОМУНИКАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ ИЗ
МАЊИНСКИХ ГРУПА
Овај чланак представља неке идеје за ефектнију комуникацију са децом из
мањинских група у школи. Мањине, посебно Роми, стварају посебне васпитне и
социопедагошке проблеме – сиромаштво, напуштање школе, недостатак
мотивације за учење и постигнућа, потреба за интеграцијом итд. У овом раду
презентована су становишта наставника о овим проблемима. Нарочито се
дискутују резултати истраживања путем фокус група са наставницима средњих
школа. На овој основи створене су неке комуникативне стратегије за образовање
деце из мањинских група, које се могу спровести у школи.
Кључне речи: комуникација, интеракција у школи, образовање, мањине.

e-mail: silvia.tsvetanska@gmail.com

Бланка Богуновић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Ивана Станковић
Музичка школа »Божидар Трудић«, Смедеревска Паланка, Србија
РОДИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ МУЗИЧКИХ ТАЛЕНАТА
У ВРЕМЕНУ ТРАНЗИЦИЈЕ
Време транзиције доноси смањење материјалних ресурса образовног система, као и
појединаца, носилаца образовног процеса, пре свега наставника, а затим и
родитеља. Јасно је да последице смањених могућности мењају живот сваког
појединца и утичу на квалитет живота и рада, а тиме и образовања ученика.
Друштвене и економске промене одражавају се и на вредности, те се поставља
питање, да ли су и како промењене вредности родитеља и наставника ученика чији
потенцијали захтевају посебан приступ и залагање. Циљ првог дела рада је да
прикаже промене у социоекономском статусу родитеља ученика (образовање,
материјални статус), током периода транзиције и да ослика очекивања родитеља
различитог материјалног статуса у односу на музички развој деце (разлози за упис,
перспективе, вредновање успеха у бављењу музиком). Крајњи циљ је да се утврди
где леже ресурси родитеља различитог материјалног статуса који су спремни за
висока лична и материјална улагања у (необавезно) музичко школовање да би
подржали своје дете. Задатак другог дела рада је да истражи какав је »одговор«
наставника који живе у отежаним материјалним животним условима, а од којих се
очекује да улажу специфичан напор, често и додатни рад у музички развој ученика.
Резултати досадашњих истраживања говоре о томе да се најуспешнији наставници
у музичким школама учестало стручно усавршавају и теже високим педагошким
постигнућима. Које су економске и психолошке стратегије ових (и осталих)
наставника за превазилажење (стреса због) »скривеног« сиромаштва коме су
изложени? У којој мери су они жртве »унутрашњег« сиромаштва (или нису)
индукованог реалним осиромашењем средње друштвене класе, која представља
њихову референтну групу?
Кључне речи: музички таленти, наставници, родитељи, »скривено« сиромаштво,
стратегије превазилажења стреса

e-mail: bbogunovic@rcub.bg.ac.yu

Душанка Лазаревић*
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија
Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ИНТЕРНЕТ У ФУНКЦИЈИ АКАДЕМСКОГ
ПОСТИГНУЋА МЛАДИХ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
У раду се даје преглед резултата истраживања о утицајима које Интернет има у
развоју и образовању младих, са циљем да се укаже на могућности и начине на које
овај савремени медиј може да помогне да релевантна и разноврсна савремена
сазнања постану доступна младима. Посебно се указује на значај доступности
информација са Интернета за образовање младих у земљама у транзицији. У прилог
томе, наводе се и резултати истраживања који показују да образовањем за
коришћење Интернета млади из различитих економских, социјалних и културних
средина долазе у равноправнију позицију у остваривању академских постигнућа,
чиме добијају прилику да стекну квалитетније образовање и остваре равноправније
учешће у савременом друштву. Указује се на важност школе у обезбеђивању
услова за адекватно образовање за коришћење информација са глобалне светске
мреже. Образовање за Интернет, поред важности за учење и образовна постигнућа,
има важну функцију и у превенцији погрешних и по развој младих, штетних
употреба Интернета. Као заједнички ослонац у остваривању обе функције
образовања за коришћење Интернета, истиче се развој вештина критичког
процењивања информација. Указује се на значај развоја способности ученика за
селекцију и коришћење информација са Интернета у контексту образовних
задатака.
Кључне речи: Интернет у образовању, критичка евалуација информација, академско
постигнуће, образовање у земљама у транзицији

*

e-mail: dusankal@ptt.yu

Ленче Милошева
Универзитет »Гоце Делчев«, Штип, Македонија
УЛОГА ПРОГРАМА ЕМОЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ У СМАЊИВАЊУ
ЕФЕКАТА СИРОМАШТВА НА ДЕЦУ У ШКОЛАМА
Главни циљ овог истраживања јесте да презентује систематски оквир и низ
креативних наставних активности које унапређују социјално, емоционално и
академско учење код ђака и умањују ефекте сиромаштва. Оно представља
резултате нашег једногодишњег искуства у имплементацији програма у шест
корака заснованог на програму Марвина Маурера и Марка А. Брекета (2004). Уз то,
ово истраживање жели да истакне потребе за емоционалном писменошћу као
средишњем делу образовања сваког детета. На основу Програма у шест корака,
модификујемо и стварамо Програм емоционалне писмености за основне школе.
Током једне школске године, примењивали смо овај програм у четири одељења
једне основне школе у Штипу. 115 ученика петог разреда, узраста од 10 до 11
година, било је укључено у ово истраживање. Постоји шест саставних делова
програма: увођење речи за осећања; цртежи и персонификована објашњења;
асоцијације на стварни свет; личне/породичне асоцијације; одељенске дискусије;
задаци креативног писања. Емоционална писменост у основним школама требало
би да буде програм који може да оствари много тога ођедном, да се користи као
превентивно средство у спречавању повећаног степена насиља, злостављања,
проблема менталног здравља, ефеката сиромаштва и да се интегрише у наставни
план и програм како би се унапредио и интелектуални и емоционални развој. Ово
су били почетни кораци у нашој земљи који су ме испунили надом да започињемо
озбиљну област истраживања и примењујемо позитивну развојну психологију у
образовном контексту.
Кључне речи: емоционална писменост, деца, ефекти сиромаштва, развој, школа

e-mail: lence.miloseva@ ugd.edu.mk

Валдемар Калинин*
Хамерсмит/Кемден, Одсек за образовање, Лондон, Велика Британија
УЛОГА ШКОЛЕ У СМАЊЕЊУ ЕФЕКАТА СИРОМАШТВА НА РОМСКУ
ДЕЦУ СА СТАНОВИШТА ПРОФЕСИОНАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ

Образовање игра важну улогу у смањењу ефеката сиромаштва на децу у земљама у
транзицији. Нажалост, постоје многе препреке да ромска деца буду образована по
истом стандарду као и њихови вршњаци. Традиционално, школовање се не
вреднује међу Ромима. Постоје такође и спољашњи фактори који спречавају
ромску децу да стекну образовање. Неки од њих су рано ступање у брак,
недостатак социјалних вештина, малтретирање, привремени смештај и ниски
приходи родитеља. Како би се ове препреке превазишле, образовне власти/школе
треба да делују као блиски партнери са ромском заједницом да би се срушили
стеротипи и развејали негативни митови о образовању. Постоји такође и могућност
да одрасли Роми који су у радном односу у слободно време буду ментори или
тумачи како би оснажили позитивну кохезивну слику о особи која је Ром. Такође,
добра идеја су и јутарња дружења уз кафу за родитеље ромске националности која
би се одржавала у школи, где они могу да покрену нека питања. Ромска деца из
сиромашне средине која полазе у школу поседују мање социјалних вештина и
знања и треба их припремити што је раније могуће како би се укључила у школски
систем. То је могуће урадити интервенцијама као што су прављење брошура за
родитеље на ромским дијалектима које објашњавају како треба подржавати децу у
учењу, држање часова матерњег језика за ромску децу као начина да се школа
повеже са нечим познатим и одржавање Програма здраве исхране за ромске мајке.
Кључне речи: ромска деца, образовање, ефекти сиромаштва, земље у транзицији,
партнерство између школе и родитеља ромске националности

*
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Пенка Марчева
Школа језика, Плевен, Бугарска
УЛОГА УМЕТНОСТИ У ПРОЦЕСИМА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И
ИНТЕГРАЦИЈЕ ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Циљ овог рада је да открије неке од могућности музичке и драмске уметности у
социјализацији деце неједнаког друштвеног статуса. У практично-примењеном
аспекту, рад представља активности на два пројекта које воде следеће две
организације: Друштвени дом Читалиште ЛИК и Основна Школа »Свети Ћирило и
Методије« из села Тотлебен – где су деца из сиромашних породица и деца са антисоцијалним понашањем била под заштитом полицијске студије. Циљеви пројекта
су да се оснажи учешће цивилног друштва у решавању конкретних проблема
интеграције и социјализације угрожених група – деце у друштвеним
институцијама. Активности на пројекту обухватају: развијање методологије за
дијагностификовање, развијање личних планова за утицај деце, спровођење
уметничких радионица – музичких и форум театра, активности адаптивног
програма »Вештине за живот« примењене у Читалишту ЛИК-у, штампање
материјала за пројекат, опремање уметничког студија, посебни јавни
догађаји/представе, социјална евалуација, фото и видео архиве.
Кључне речи: уметност, социјализација, интеграција, деца без родитељског
старања, Бугарска

e-mail: penka_mar4eva@abv.bg

Весна Сузовић*
Дом здравља Земун, Диспанзер за ментално здравље, Београд, Србија
Радмила Марушић
Центар за добровољни рад »Дуга«, Београд, Србија
Татјана Симовић
Завод за јавно здравље, Крушевац, Србија
Слободанка Гашић-Павишић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
ДОБРОВОЉНИ РАД МЛАДИХ НА ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ ДЕЦИ СА
ОБРАЗОВНИМ ПРОБЛЕМИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Од 2003 године НВО Центар за добровољни рад и помоћ деци »Дуга« кроз
организован волонтерски рад студената и ученика ради са децом из социјално
угрожених и маргинализованих група.Овај рад одвија се на два локалитета у
Београду и Крушевцу. У Београду рад се одвија у четири основне сколе, а у
Крушевцу у осам основних школа. Помоћ овој деци се одвија индивидуално и
групно кроз: помоц у учењу, изради домаћих задатака, дружењу и ваннаставним
активностима.У свакој од школа постоје ментори који их воде, а у диспанзеру се
одвијају едукативни семинари који их припремају за рад са децом. Ефекат оваквог
начина рада помогао је да се: смањи школска неуспешност ове деце, да се боље и
квалитетније укључе и интегришу у социјалну средину, да се смањи њихова
социјална искљученост и као помоћ наставном кадру који није у могућности да
индивидуално ради са овом децом.
Кључне речи: волонтери, помоћ деци у учењу, НВО центар »Дуга«

*

e-mail:suzovic@ptt.yu

Мариа Георгиу
Асоцијација »Овидиу Ром«, Букурешт, Румунија
КАКО ЧЕТВОРОНЕДЕЉНИ ЛЕТЊИ ПРОГРАМ МОЖЕ ДА ПРИПРЕМИ
УГРОЖЕНУ ДЕЦУ ЗА УСПЕХ У ПРВОМ РАЗРЕДУ
Сотрон (»школица«) програм припрема озбиљно угрожену децу која су имала
веома мало или нимало предшколског искуства за успех у првом разреду. Сотрон је
заснован на десетогодишњем искуству у помагању сиромашној деци (углавном
ромског порекла) да се припреме за успех у првом разреду интегрисаних
регуларних школа. Асоцијација »Овидиу Ром« је написала и објавила »корак по
корак« радну свеску за ученике, од четрдесет страна, која покрива основе које би
деца требало да знају када крећу у први разред (бројеви до десет, боје дуге, слова
свога имена, облике, животиње и биљке). Сотрон омогућава наставницима да
обезбеде кохерентан летњи курс »спремања за школу« у трајању од четири недеље,
који не само да припрема децу за школу, већ им даје и осећај самопоуздања и
ентузијазма за учење. Сотрон методологија се обраћа свим чулима у оквиру
вишеструке интелигенције и активно укључује породицу и локалну заједницу.
Радне свеске и два дана интензивне обуке наставника школама бесплатно
обезбеђује асоцијација »Овидиу Ром«. У лето 2007. године хиљаду деце
учествовало је у Сотрону у тридесет девет школа у осам румунских округа. Путем
стандардног и за употребу једноставног курикулума, Сотрон упознаје децу са
великим светом: од тако блиских елемената као што су они сами и њихова
породица, преко њихове заједнице, до тако далеких елемената као што су звезде.
Кључне речи: угрожена деца, Сотрон програм, спремност за школу, предшколско
искуство, ромска деца

e-mail: maria@ovid.ro

Гордана Мишчевић
Учитељски факултет, Београд, Србија
ИСХОДИ УТИЦАЈА СИРОМАШТВА НА ДЕЦУ
Из економског аспекта, тежиште за процену сиромаштва налази се у висини зараде,
односно у економском статусу појединца у односу на заједницу у којој живи,
међутим, концепт сиромаштва је много комплекснији од процене засноване на
новчаним износима. Многобројна истраживања утицаја сиромаштва на децу
различитих узраста реализована су у свету и код нас. Установљено је да се потпуна
слика проучаваног проблема не може утврдити без непосредног дечјег исказа, јер
она другачије од одраслих опажају и доживљавају сиромаштво. Детаљно су
анализирани бројни облици сиромаштва и њихово дејство на психолошке,
физиолошке, социјалне и друге аспекте дечјег развоја. На основу темељних
истраживања, предузимане су акције целокупне друштвене заједнице, али деца која
живе на граници сиромаштва и испод ње, и даље имају потешкоће. Њихови
проблеми су веома конкретни, а живот у савременом добу их чини све
комплекснијим. У раду се разматрају исходи утицаја сиромаштва на децу и ефекти
настојања да се елиминишу проблеми које са собом доноси живот и рад у
сиромашном окружењу. Приликом процене успешности програма намењених
смањењу сиромаштва уочава се неопходни фактор у виду активног учествовања
самих сиромашних, које се постиже проналажењем прикладних могућности за
њихово обавештавање и иновирањем програма у складу са актуелним проблемима.
Кључне речи: концепт сиромаштва, облици сиромаштва, социјална искљученост,
стратегије борбе са сиромаштвом

e-mail: gordana.miscevic@uf.bg.ac.yu

Првослав Јанковић
Весна Илић
Педагошки факултет, Сомбор, Србија
СИРОМАШТВО КАО УЗРОК РАЗНОВРСНИХ ДЕПРИВАЦИЈА
ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
У овом чланку аутори најпре дефинишу сиромаштво и истражују његове узроке у
популацији школске деце. Након тога разматрају поједине видове депривације у
контексту васпитања и психо-физичког развоја детета. У трећем делу рада
покушавају сагледати улогу основне школе и њено ангажовање, у околностима
када је доведен у питање нормални развој и васпитање ученика који су погођени
сиромаштвом. Пошто се благостање једног друштва најбоље мери животним
стандардом деце, није случајно да се најбољом политиком образовања сматра она у
којој се иде на инвестирање у образовање и искорењивање сиромаштва деце.
Србија се налази у транзицији, а то значи да је сиромашна. Сиромаштво погађа
највећи део становништва. Најугроженија су деца јер су она најосетљивија и
најрањивија па у погледу њиховог преживљавања и укупног развоја сиромаштво
оставља не само тренутне, већ и дуготрајне негативне последице. Најнеповољније
су оне последице сиромаштва које се, према налазима истраживања Мреже НВО
»Србија без сиромаштва« (2004. год.), доводе у везу са културном, образовном,
здравственом и социјалном депривацијом школске деце. Отуда није случајно што у
Конвенцији о правима детета један део текста парафразирано гласи: недостатак
услова за преживљавање, развој и образовање детета, у смислу онога што би било
најбоље за њега, има се сматрати ускраћивањем или кршењем дечјих права.
Кључне речи: сиромаштво, дете, школа, депривација, развој и васпитање

e-mail: prof@ptt.yu

Мира Ракић
Беба Ракић
Мегатренд универзитет, Београд, Србија
УЛОГА ЗНАЊА У СМАЊЕЊУ СИРОМАШТВА
У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
Сиромаштво је резултат образовних, економских, структурних, социјалних и
културних услова. Сиромаштво у знању утиче на економско сиромаштво.
Економско сиромаштво земаља приказује бруто домаћи производ, а сиромаштво
појединаца приказује доходак. Недовољна теоријско-практична знања и/или
недовољна примена знања погрешно усмеравају привреде, организације и
појединце. Знања појединаца и организација омогућавају дефинисање и примену
стратегије развоја земље; стратегија по појединим делатностима; улагање новца,
времена и ангажовање људи у делатностима у којима земља има конкурентну
предност. То даље утиче на доходак појединаца и бруто домаћи производ земље. За
смањење сиромаштва потребне су промене образовних, економских, структурних,
социјалних и културних услова, на макро и микро нивоу. Потребне су промене у
образовању, привреди и организацијама земаља у транзицији. На нивоу привреде,
неопходно је да држава одреди и подстиче бржи развој приоритетних делатности
које су извори конкурентне предности. Примена маркетинга на нивоу организација
омогућава бржу и профитабилнију производњу производа/услуга у односу на
домаће и/или иностране конкуренте. Повећање профита организација утиче на
повећање дохотка појединаца, бруто домаћег производа земље и могућности у
погледу нових инвестиција (у образовању и привреди). За одређивање потребних
промена и примену истих потребна су интегрисана знања, новац и време.
Инвестиције у образовање и знања у складу са потребама земље и променама у
окружењу утичу на смањење сиромаштва у знању и економског сиромаштва
земаља у транзицији.
Кључне речи: знања, смањење сиромаштва, земље у транзицији

e-mail: mrakic@megatrend-edu.net

Ана Гавриловић
Филозофски факултет, Бања Лука, Република Српска
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ФУНКЦИЈИ УБЛАЖАВАЊА
СИРОМАШТВА ДЕЦЕ
У раду се говори о сиромаштву у појмовном смислу, врстама сиромаштва,
последицама и карактеристичним односима према сиромаштву. У Србији,
сиромаштвом је, од почетка деведесетих година прошлог века, погођен велики део
популације. Према доступним показатељима, деца се налазе у категорији са
натпросечним ризиком сиромаштва, односно 12,7% ове старосне групе је
сиромашно. Њихов релативни ризик сиромаштва је за 20% већи у односу на просек
популације, а негативне последице које ово стање производи су далекосежне.
Међу факторима који могу утицати на ублажавање сиромаштва деце значајно
место имају предшколске установе, што је у раду посебно истакнуто – са
становишта њихових капацитета, раскорака између постојећих и потребних, облика
рада, обухвата деце и начина регресирања њиховог боравка. Стање је приказано за
Републику у целини, а на појединим примерима и дубље према индикаторима
релевантним за тему рада.
Кључне речи: ублажавање сиромаштва, предшколска деца, предшколске установе,
искљученост, Србија

e-mail: dgavrilo@verat.net

Весна Трифуновић
Педагошки факултет, Јагодина, Србија
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛУ ДЕЦЕ ИЗ
СИРОМАШНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА
У раду се полази од контекста брзих промена савременог света у којима настаје
нова концепција образовања као носиоца друштвено-економског развоја и чиниоца
социјалне и културне кохезије. На међународном и регионалном нивоу образовање
се потврђује као једно од општих, неотуђивих и недељивих људских права, али и
као инструмент за остваривање других права. Сиромаштво је једно од
најзначајнијих обележја развоја савременог српског друштва. Сиромаштво погодује
стварању специфичног културног контекста који можемо назвати култура
сиромаштва, у коме образовање и успех у школи немају велики значај. У раду је
разматран значај припреме за основну школу деце из свих социјалних група и,
посебно из сиромашних социјалних група, у оквиру институционалног
предшколског васпитања и образовања.Ова припрема олакшава прелазак из
предшколског у школски развојни период. Штавише, ова припрема омогућава деци
из дефаворизованих слојева да постигну бољи успех у школи и, сходно томе, бољи
успех у животу.
Кључне речи: култура сиромаштва, предшколско образовање, припрема за школу,
успех у школи

e-mail: dimitrije95@ptt.yu

Емина Копас-Вукашиновић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
ИГРАЧКА КОЈА МИ РАЗВОЈ ЗНАЧИ
На разне начине су истраживачи долазили до сазнања да квалитетна играчка
подстиче дечији развој. Међутим, у том контексту се често аргументовано отвара
проблем социјалног статуса породице у којој дете живи и материјалних услова
предшколске установе коју оно похађа. Ова два чиниоца су приоритети када је реч
о могућностима набавке дидактичких и других играчака, које подстичу дечији
развој у свим аспектима. Полазећи од индикатора, одређених Стратегијом за
смањење сиромаштва, у раду се бавимо проблемом њиховог имплементирања, у
циљу стварања услова у којима ће се, уз квалитетне играчке, подстицати дечији
развој. Након што су препознати индикатори који се везују за поменути проблем,
извршена је анализа стања у дечијим вртићима и породицама деце предшколског
узраста, да би се стекао увид у тренутно стање на терену. Испитивања су показала
да у многим породицама, али и у предшколским установама, постојећи материјални
услови не дозвољавају набавку квалитетних играчака за децу, нити њихову набавку
у довољном броју. Често, у ситуацијама када је дечији вртић солидно опремљен
игровним материјалом, ова установа остварује своју компензаторску функцију, у
односу на неадекватне породичне услове. Пре свега, води се рачуна о захтевима
који се пред дете, родитеља и предшколску установу постављају када је реч о
припреми детета за полазак у школу. На основу утврђеног стања на терену, у раду
је предложен систем мера за избор и набавку добрих играчака за децу, у
предшколској установи и породици, у складу са њиховим материјалним условима.
Кључне речи: дечији развој, квалитетна играчка, сиромаштво, породица,
предшколска установа, стратегија за смањење сиромаштва

e-mail: kopas@businter.net

Драгана Бојковић
Виша школа за образовање васпитача, Београд, Србија
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО КОМПЕНЗАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ
УСЛОВА
У времену убрзаног живота, борбе за зарадом и неадекватних материјалних услова
у којима породице живе, родитељи су све мање у могућности да на квалитетан
начин проводе време са својом децом. Предшколска установа представља место
које, поред породице, пружа најадекватније услове за дечији развој, учење и
богаћење искустава. На тај начин, дечији вртићи могу компензовати недостатке и
неадекватне услове породичног живота. Полазећи од значаја раног образовања
деце и специфичних улога предшколских установа, спровели смо истраживање у
дечијим вртићима у Београду. Истраживали смо како су дечији вртићи опремљени,
који материјали и средства доминирају у њима, шта васпитачи мисле о томе и чиме
се руководе у креирању средине за учење, као и то шта деца мисле о свом вртићу
као месту у којем се одвија учење и у којем она задовољавају своје потребе и
интересовања. Истраживањем је обухваћено 177 вртића на територији Београда, на
узорку од 4425 деце. Добијени подаци указују на недостатак материјалних
средстава у вртићима, као и на то да васпитачи недовољно пажње посвећују
структурирању средине и стварању услова за квалитетну игру и учење деце.
Одговори деце указују на недостатак елементарних средстава, која би им
омогућила садржајнију игру и квалитетније учење.
Кључне речи: предшколска установа, породица, друштвени контекст, развој
предшколског детета, опремљеност вртића

e-mail: shmix24@gmail.com

Ружица Милосављевић
Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, Србија
ПРИСТУП РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У УСЛОВИМА СИРОМАШТВА
Широко распрострањено сиромаство релативно је новија појава у Србији, изазвана
драматичним падом друштвеног производа и стандарда грађана током 90-их година
(прошлог века). Влада Србије придаје велики значај смањивању сиромаштва и
2002.године приступила је изради Стратегије за смањивање сиромаштва у Србији.
Циљ Стратегије је борба против сиромаштва као и побољшање система социјалне
заштите најугроженијих људи. Чињеница је да су сиромашне породице обично
бројне и налазе се, најчешће, у неразвијеним подручјима, са високом стопом
наталитета. Ове породице нико не сврстава у породице другог реда, али ако није
задовољена основна људска потреба – глад, угрожена је жеља за образовањем. У
раду се анализирају настојања за отклањањем последица сиромаштва и лоших
услова, на развој деце у виду разних развојно-компензаторских предшколских
програма. Логичан след тих настојања била је идеја: осигурати сваком детету исти
старт за полазак у школу, а тиме и за живот.
Кључне речи: развој деце, социо-културна средина, компензаторски програми, дечја
права, сиромаштво

e-mail:ruzica@visavasp.edu.yu

Стеван Константиновић
Висока струковна школа за образовање васпитача, Вршац, Србија
ОБРАЗОВАЊЕ И СИРОМАШТВО КАО ТЕМА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
Сиромаштво и патње које оно узрокује, честа су тема књижевности за децу. У
оквиру света у коме дете пати, образовање, које у таквим условима стиче, најчешће
није у функцији релаксације детета од већ постојећих траума, напротив, оно још
додатно појачава трауме изазване лошим породичним и опште друштвеним
условима, односно, образовање се најчешће јавља као фактор појачане репресије у
односу на дете. Као карактеристични примери литераризације међуодноса
сиромаштва и образовања у књижевности за децу, могу послужити текстови, како
из времена настанка књижевности за децу, тако и с краја прошлог века, међу
којима су дела Данијела Дефоа, Харијет Бичер Стоу, А.С. Макаренка, Чарлса
Дикенса, Кристиане Ф. У књижевности за децу, у различитим фазама њеног
постојања, приликом литераризације односа неповољних друштвених односа и у
оквиру њих образовања најмлађих чланова заједнице, присутни су различити
приступи васпитању, но, најчешће образовање има додатно репресивну функцију.
Било да је реч о класично материјалном сиромаштву из ранијих временских
периода или да су литераризоване друштвене прилике током XX века, књижевност
за децу најчешће образовни систем види као додатно репресивни за већ и онако
тежак положај деце.
Кључне речи: књижевност за децу, васпитање, сиромаштво, друштвени односи,
положај детета

e-mail: stefanos@eunet.yu

Весна Трифуновић*
Маргит Савовић
Педагошки факултет, Јагодина, Србија
СИРОМАШТВО У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И УТИЦАЈ ПОРОДИЦЕ НА
ОБРАЗОВНЕ АСПИРАЦИЈЕ ДЕТЕТА
Сиромаштво у земљама у транзицији проузроковало је процес брзог социјалног
раслојавања становништва и низ социјално патолошких појава у свим овим
друштвима. Различите социјалне групе имају неједнак приступ друштвеном
богатству, као и неједнаке могућности да се квалитетно образују. Породице које
припадају осиромашеним социјалним слојевима не развијају образовне аспирације
своје деце. Деца из сиромашних породица се усмеравају ка мануелним, слабо
плаћеним занимањима. Сиромаштво је једно од најзначајнијих обележја
постсоцијалистичког развоја Србије. Оно данас представља сложену појаву, која
формира посебан стил живота која се може назвати култура сиромаштва.Рад се
бави приказом истраживања под називом Сиромаштво и образовање, које је
спроведено септембра 2007. године на територији Јагодине, приказом полазних
хипотеза, узорка и циљева истраживања, као и анализом података добијених овим
истраживањем. Реализацијом овог истраживања дошло се до релевантних података
који су дали реалну слику о утицају породице на образовне аспирације детета.
Кључне речи: транзиција, сиромаштво, породица, образовне аспирације, Србија

*

e-mail: dimitrije95@ptt.yu

Владо Петровски
Снежана Мирасциева*
Емилија Петрова Гјоргјева
Педагошки факултет »Гоце Делчев« Штип, Македонија
ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС ПОРОДИЦЕ У
РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ
Постојање различитих етничких и националних заједница је фактичко стање у свим
балканским земљама, међу којима Република Македонија има најхетерогенији
састав. У раду разрађујемо утицај социоекономског статуса родитеља, који има
веома значајну улогу у процесу веће мотивисаности ученика, као и у стварању
бољих материјалних могућности за образовање и за постизање бољих образовних
резултата. У Републици Македонији, породица има карактеристике традиционалне
и савремене породице. Традиционалне карактеристике породице су присутне у
руралним просторима, а у веома малом проценту и у урбаним просторима,
нарочито код албанске етничке заједнице. Савремена породица је карактеристична
за урбане средине, али са мањим изузецима и за руралне средине, код којих и даље
постоји одређени степен патријахалности. Али, ти типови породице имају
позитиван однос према свим нивоима образовања, без обзира на пол детета.
Кључне речи: образовање, социоекономски статус, традиционална породица,
савремена породица, етничност

*

e-mail: smiriascieva@yahoo.com

Јасмина Шефер
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
СИРОМАШТВО, ТИП КУЛТУРЕ И ФОРМАЛНО УЧЕЊЕ
Многи подаци из страних земаља, наше средине и психо-педагошких теорија
укузују да сиромаштво и неки типови културе негативно утичу на: (1) постигнуће
деце на класичним тестовима интелигенције (језичка и формална логичкоматематичка интелигенција) и (2) школски успех, за чије предвиђање су тестови и
конструисани. Школа одражава вредности »доминантне« кутуре у друштвеној
заједници, а тест одражава школске захтеве и обрнуто. Међу различитим културама
налазе се и културе чији припадници »заостају« у редовној школи због свог
негативног односа према такмичењу у интелектуалним вештинама и специфичним
вредностима које не прате такозвани светски прогрес заснован на професионалном
развоју. Припадници ових култура остају на друштвеној маргини, наслеђујући и
појачавајући сиромаштво. Увођењем филозофије мултипле интелигенције у школе
(Gardner, 1983), која афирмише различите способности, може се олакшати
инклузија оних мањинских група чија култура не кореспондира са класичним
језичким и логичко-математичким захтевима академске средине. Идентификација
способности квалитативним методама (Maker, 1993), уместо класичним, већ
превазиђеним тестовима интелигенције, отвара више простора за манифестовање
различитости култура. Одмрзавање стеротипа о критеријумима успеха заснованим
само на доброј меморији и логици, допринео би: (1) отварању курукулума за
потенцијале различите деце – машту и креативност, без обзира шта на ту
различитост утиче – сиромаштво, култура или индивидуалне способности, и (2)
примеравање наставникових очекивања, без страха да ће се компроминтовати
академски ниво школе, јер се он овим само унапређује.
Кључне речи: сиромаштво, култура, школа, тестови, курикулум, мултипла
интелигенција

e-mail: jsefer@rcub.bg.ac.yu

Орхидеја Шурбановска
Филозофски факултет, Скопље, Македонија
СОЦИЈАЛНА ИСКЉУЧЕНОСТ СИРОМАШНЕ ДЕЦЕ КАО ПОСЛЕДИЦА
ЊИХОВОГ НЕУСПЕХА У ШКОЛИ
У овом раду анализирамо утицај неуспеха у школи на социјалну искљученост
сиромашне деце, са посебним освртом на проблеме и последице понављања
разреда, стопу ученика који напуштају школовање и неусвојена знања или вештине
неопходне за успешну интеграцију у професионални свет. Повлачење из друштва је
последица школског неуспеха и обухвата самоћу и депресију. Уз то, осећање
несигурности и/или друштвене инхибиције води мањој укључености у стварни
свет. Стога, дете и млади човек могу мање да развију вештине за решавање
имперсоналних и интерперсоналних проблема. Инхибиција у понашању изазвана је
интеракцијом биолошких и социјалних фактора и негативним самопоштовањем,
што узрокује самоћу. Путем ове студије желимо да покажемо да смањење
школског неуспеха, нарочито младих сиромашних људи, не може бити само
проблем школе; иницијатива мора да дође од стране државе, наиме, из различитих
сектора, не само образовних, као што су здравствено осигурање, социјална
заштита, запошљавање. Одговорност за академска постигнућа морају да деле сами
студенти, школа, државне јавне институције и службе, као и истраживачке
организације. Улога саветодавних служби у смањењу школског неуспеха је такође
важна. У овим секторима активности морају да буду међусобно повезане.
Кључне речи: школски неуспех, друштвена искљученост, повлачење, сиромашна
деца

e-mail: surbanovska@yahoo.com

Радован Антонијевић
Филозофски факултет, Београд, Србија
МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС ПОРОДИЦЕ И ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА: РЕЗУЛТАТИ TIMSS 2003 ИСТРАЖИВАЊА
Образовна постигнућа ученика основне школе непосредно или посредно зависе од
великог броја чинилаца, који се односе на породицу и породичне услове живота из
које ученик потиче. Општи контекст у којем породица живи условљен је
превасходно њеним материјалним статусом и бројне друге карактеристике
породичног живота условљене су управо овим општим контекстом. Општи
материјални статус породице условљава низ других значајних посебних чинилаца
образовних постигнућа ученика, као што су опремљеност животног простора,
доступност различитих образовних могућности, поседовање компјутера, приступ
Интернету, поседовање посебног простора за учење, број књига у породици и
слично. Узорак истраживања у овом раду представљају ученици 8. разреда основне
школе у четири земље-учеснице TIMSS 2003 истраживања: САД, Холандија,
Бугарска и Србија. Резултати TIMSS 2003 истраживања недвосмислено показују да
ученици из материјално боље стојећих породица постижу боље резултате, и у
области математике, као и у области природних наука. Међутим, поред зависности
образовних постигнућа ученика од општег контекста породичног живота, овакви
резултати намећу и потребу за утврђивањем одређених специфичности зависности
постигнућа ученика у односу на поједине елементе материјалног статуса породице.
Кључне речи: TIMSS 2003, материјални статус породице, образовно постигнуће,
математика, природне науке

e-mail: radovan.antonijevic@f.bg.ac.yu

Тео Матковић
Правни факултет, Загреб, Хрватска
СОЦИЈАЛНИ СТАТУС И ОБРАЗОВНИ (НЕ)УСПЈЕХ У ХРВАТСКОЈ:
ТРЕНДОВИ У ПРОТЕКЛОМ ДЕСЕТЉЕЋУ
Повезаност социјалног статуса родитеља и школског успјеха ђеце једна је од
основних одредница теорија социјалне мобилности и социологије образовања.
Ђеца родитеља нижег образовања и слабијег материјалног статуса остварују
слабије оцјене те рјеђе достижу више ступњеве образовања. Иако су код ове појаве
на ђелу вишеструки социјални механизми, а варијације између земаља и кроз
вријеме значајне, она је редовито емпиријски приказана. Међутим, у Републици
Хрватској она није испитивана кроз читаво транзицијско раздобље. Овај рад
темељем микробазе података Анкете о радној снази од 1998. до 2006. године
истражује повезаност ризичних исхода у образовном суставу (незавршавање
средње школе, неуписивање високог образовања) са образовним и материјалним
капиталом обитељи, а у контексту образовне експанзије која је у тијеку. Кључно
питање на које рад тражи одговор је да ли се је утјецај материјалног и социјалног
статуса обитељи на образовне исходе у касној транзицији повећао (што означава
интензивнију међугенерацијску репродукцију неједнакости кроз образовање),
смањио (што би указивало на већу интергенерацијску социјалну мобилност) или
остао приближно једнак.
Кључне ријечи: социјални статус, образовни успјех, репродукција неједнакости,
Хрватска

e-mail: Teo.matkovic@pravo.hr

Драгица Павловић-Бабић
Институт за психологију, Београд, Србија
КАРАКТЕРИСТИКЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ОКРУЖЕЊА И ШКОЛСКА
ПОСТИГНУЋА: ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА
У овом истраживању, социо-економски статус је композитни скор дефинисан преко
занимања родитеља, њиховог образовања, као и образовних, културних и
материјалних ресурса којима породица располаже. Мера у којој је социо-економски
статус повезан са постигнућима ученика интерпретира се као један од важних
критеријума за процену праведности и ефикасности образовног система. У складу
са досадашњим истраживачким налазима, и у овом истраживању је утврђено да са
порастом индекса социо-економског статуса расте и постигнуће ученика. Социоекономски статус објашњава 14,1% варијансе у постигнућима ученика из Србије,
што је на нивоу интернационалног просека. Просечан индекс социо-економског
статуса ученика из Србије је негативан (-0,23), што нас описује као земљу у којој су
услови које породица може да обезбеди ученику у просеку неповољни. Такође, по
овим критеријума, 18,9% испитаних ученика има индекс социо-економског статуса
који је за једну стандардну девијацију нижи од просечног, што се квалификује као
изразито неповољно окружење. У овом тренутку, у односу на образовне системе
других земаља учесница, образовни систем Србије се може оквалификовати као
релативно праведнији и осетљивији на образовне разлике које су ефекат социоекономских карактеристика породичног окружења. Истовремено, као транзициона
земља, Србија се суочава са процесом интензивног социјалног раслојавања и
повећања обима социјалних разлика, што поставља нове захтеве на које би
образовни систем требало да одговори унапред планираним и системским мерама,
које подразумевају, између осталог, индивидуализацију рада, увођење образовних
стандарда са више дефинисаних нивоа постигнућа и специфичне обуке наставника.
Кључне речи: социо-економски статус, постигнућа, компаративна истраживања
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Филип Миличевић
Институт за друштвена истраживања,
Центар за истраживања и развој образовања, Загреб, Хрватска

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ УЗРОЦИ УСПЈЕХА УЧЕНИКА НА
НАЦИОНАЛНИМ ИСПИТИМА У ХРВАТСКОЈ
У свијету се све више позорности посвећује развоју образовања и подизању његове
квалитете. У складу с глобалним трендовима, Хрватска је 2004. године започела с
увођењем сустава вањског вредновања у средње школство. Темељна сврха новог
сустава је подизање и уједначавање квалитете образовања, али и осувремењивање,
те растерећивање наставног програма. Први национални испити проведени су 2006.
године за све ученике првих разреда гимназија из хрватског језика, математике,
страних језика (енглески, француски и њемачки језик) те талијанског као
материнског језика. Резултати ових испита први су објективни показатељи о разини
усвојених знања и вјештина. Добивени резултати представљају полазиште за
различита едукацијска, социолошка и психолошка истраживања. Још с појавом
књиге Human Capital Gary Beckera, однос образовања и господарства постаје све
занимљиви истраживачима. Бројна истраживања су показала утјецај ступња
образованости и величине прихода. С обзиром да многе развијене земље и све
транзицијске земље источне и југоисточне Еуропе имају проблеме са старењем
становништва и ниским наталитетом, јавља се потреба за растом продуктивности и
реализацијом свих расположивих људских потенцијала. Однос образовања и
господарства је двосмјеран. Оба смјера заслужују истраживачку позорност.
Резултати на националним испитима представљају подлогу за истраживање
утјецаја социо-економске обитељске позадине на успјех ученика. Постоје три
основна елемента кроз која ће се сагледавати социо-економска позадина. Културни
капитал се односи на посједовање културних добара, културну компетенцију и
културне активности. Социјални капитал се односи на интеракцију ученика и
родитеља те на суђеловање ученика у разним школским и изваншколским
активностима. Економски статус се мјери индексом посједовања материјалних
добара. Очекује се да све три варијабле утјечу на успјех на националним испитима.
Кључне ријечи: социо-економски статус, национални испити, културни капитал,
социјални капитал, економски капитал, Хрватска
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Дијана Плут
Институт за психологију, Београд, Србија
Јованка Вукмировић
Гордана Чапрић
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Србија
РАЗЛИКЕ У ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА ДЕЦЕ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ
СОЦИО-ЕКОНОМСКИХ СЛОЈЕВА
Образовна постигнућа ученика на крају обавезног образовања у Србији мерена су
на методолошки заснован начин до сада четири пута. Прва истраживања те врсте је
извршио Институт за психологију 1988/89. и 2000. године уз подршку
Министарства просвете, UNICEF-а и UNESCO-а, док је носилац истраживања која
следе, 2003. и 2006. (у оквиру пројекта Министарства просвете који се односио на
успостављање вредновања система образовања) био Завод за вредновање
образовања и васпитања у Београду, који је испитивање спровео уз помоћ
консултантске куће ETS (Educational Testing Service Europe) и Института за
психологију. Мада у поменутим истраживањима нису коришћени исти мерни
инструменти, што отежава поређење, у сваком од њих добијени су резултати који
указују да постоје значајне разлике у образовним постигнућима ученика из
различитих социо-економских слојева. Поред видљивих разлика у образовним
постигнућима, и то на штету деце из мање привилегованих слојева, такође је
евидентно да разлике расту – од нижих ка вишим разредима. Посебно је
забрињавајућа чињеница да се социјалне разлике појављују већ у првом
образовном циклусу. Резултати ових истраживања отварају неколико важних
питања о улози школе у репродуковању социјалних разлика и, генерално, њеној
улози у одржавању друштвене неједнакости. Чини се да је за децу из
непривилегованих слојева школа једина шанса за социјалну промоцију и у
интересу друштва је да омогући такву улогу школе. Аутори, на основу резултата, у
приложеном раду под лупу стављају успешност данашње школе у тој улози.
Кључне речи: образовна постигнућа, друштвена једнакост, социјални слојеви,
критичка педагогија, Србија
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Душица Малинић*
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
СОЦИОЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ КАО УЗРОЦИ ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА
У раду ће бити разматрана повезаност школског неуспеха и неких
социоекономских фактора који значајно утичу на образовне резултате ученика
(степен сиромаштва средине, степен урбанизованости средине, социјални статус
ученикове породице). Неки аутори указују да степен сиромаштва средине, било да
је реч о сеоској или градској, значајно утиче на проценат неуспешних ученика у тој
средини, односно утврђено је да што је средина сиромашнија, већи је проценат
поноваца и ученика са слабим оценама. Осим тога, опажено је да деца из
сиромашних средина, у којима живи становништво са нижим квалификацијама или
без квалификација, најчешће не завршавају основну школу. Када се разматра
утицај степена урбанизованости средине на школски неуспех, опажено је да
ученици сеоских школа генерално постижу слабији општи успех од ученика
градских школа. Такође, утврђено је и да деца из изолованих и сеоских насеља која
заврше основну школу, у односу на вршњаке из градова, суочавају се са бројнијим
тешкоћама у продужавању даљег школовања. Значајну улогу у одређивању даљих
токова школовања има социјални статус ученикове породице, односно њена
позиција на друштвеној лествици. Деца која показују неуспех у школи, већином
потичу из породица нижег социјалног статуса (мануелних радника,
пољопровредника, занатлија), а низак социјални статус породице, и као узрок и као
последица, инхибира даљи образовни напредак деце. Такође, опажено је да
родитељи нижег образовног статуса испољавају неутралан или негативан однос
према образовању и, сходно томе, мање времена проводе у раду са својом децом,
што се последично одражава на појаву неуспеха детета у школи.
Кључне речи: школски неуспех, сиромаштво, средина, социјални статус, родитељи

*

e-mail: dmalinic@rcub.bg.ac.yu

Снежана Мирасциева*
Владо Петровски
Емилија Петрова Гјоргјева
Педагошки факултет »Гоце Делчев«, Штип, Македонија
СИРОМАШТВО У ПОРОДИЦИ И ШКОЛСКИ УСПЕХ ДЕЦЕ
Савремено друштво засновано на знању, протежира идеју о једнакости у
образовању. Намера је да се избегне сиромаштво и живот на друштвеним
маргинама. Сиромаштво као друштвени феномен има велики утицај на образовни
процес и постигнућа ученика у њему. У овом раду, пажњу усмеравамо на
повезаност сиромаштва у породици и школског успеха ученика. Снимљено
фактичко стање у школама је веома забрињавајуће. Због тога су покренути бројни
пројекти у том смеру, који нуде нове идеје о једнакости у образовању. Неки од тих
пројеката, као сто су – информатичко образовање наставника, једнонедељни
бесплатни интернет, бесплатни интернет кафе, компјутер за свако дете – почињу да
се реализују. То су само почетни кораци у стварању једнаких шанси за образовање
за све.
Кључне речи: сиромаштво, породица, школски успех, једнакост у образовању
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Виолета Арнаудова
Институт за психологију, Филозофски факултет, Скопље, Македонија
ЕМОЦИОНАЛНО-МОТИВАЦИОНИ АСПЕКТИ ЛИЧНОСТИ СОЦИЈАЛНО
ДЕПРИВИРАНИХ УЧЕНИКА
Више од 380 000 становника у Македонији живи у великом сиромаштву. Највећи
проценат су незапослени, затим они без образовања и популација са села.
Сиромаштво води у изолацију и маргинализацију, а несигурност са којом се
сусрећу посебно сиромашни људи, повећава се и одражава на будућност њихове
деце. У овом емпиријском раду, који полази од шире дефиниције сиромаштва, а
која обухвата социјално искључење деце, упоређују се постигнућа ученика седмог
разреда из четири основне школе (N = 59 – ученици македонске етничке групе и 49
– ученици ромске етничке групе). Применом Куперсмитовог инвентара добијени су
подаци о емоционалним аспектима личности (однос према себи, вршњацима,
школи и родитељима), док су применом теста Мотивација општег постигнућа
добијени подаци о мотивационим аспектима (о општем мотиву постигнућа,
емоционалној контроли у ситуацији постигнућа и о емоционалној инхибицији).
Резултати дескриптивне статистике показују да обе групе, у поређењу са
теоријским вредностима, имају већа постигнућа за емоционалне аспекте, а нижа
постигнућа за мотивационе аспекте. Т-тестом утврђене су значајне разлике између
упоређиваних група. Ученици македонске етничке групе имају значајно више
резултате за емоционалне аспекте (самопоштовање, однос према себи и према
вршњацима), док ученици ромске групе имају значајно већа постигнућа у погледу
емоционалне контроле у ситуацији постигнућа. Имајући у виду ове налазе, као и
налазе других истраживања, можемо констатовати да у савременом друштву
заснованом на знању, обезбеђивање квалитетног образовања и једнакости у
школовању представља за сиромашну децу могућност да избегну породично
вишегенерацијско сиромаштво и живот на маргини друштва.
Кључне речи: емоционални аспекти личности, самопоштовање, мотивација
постигнућа, сиромаштво
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Наташа Буха Ђуровић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
САМОПОШТОВАЊЕ УЧЕНИКА И СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС
ПОРОДИЦЕ ДЕЦЕ РОМА И НЕ-РОМА
Социјални статус представља саставни део идентитета (проширеног Ја) и као такав
може да послужи као основа за поређење с другим људима (Опачић, 1995). Везе
између социјалног статуса и самопоштовања испитиване су у оквиру различитих
теоријских и методолошких приступа, који су изнедрили разноврсна објашњења и
тумачења деловања социјалних разлика на психу људи. У истраживањима
самопоштовања важно је контролисати факторе који делују директно и оне који
делују посредно, преко фактора који су последица или само привидно последица
социјалног статуса. Предмет интересовања овог истраживања била је природа
појединачног и удруженог деловања етничке припадности и социоекономског
статуса на самопоштовање код ученика. Испитани узорак сачињен је од две групе
деце, деце Рома и деце не-Рома, и обухвата 600 ученика старијег основношколског
узраста, који похађају школу на територији града Београда (централне и
приградске општине). Самопоштовање је испитано ревидираном верзијом
оригиналне Пирс-Харисове скале самопоштовања (која садржи 65 ставки),
прилагођне узрастима од 8 до 16 година. Факторска анализа оригиналне скале
сугерише да она испитује шест аспеката самопоштовања: срећу и задовољство,
социјално понашање, популарност, школску (академску) компетенцију и физичку
спољашњост. Процена социоекономског статуса ученика заснована је на подацима
о образовном статусу и статусу запослености родитеља, структури породице,
здравственом статусу чланова породице и оцени наставника о материјалном
статусу породице ученика. Добијени резултати могли би да употпуне корпус
информација педагошко-психолошке службе и послуже као основа за планирање и
спровођење интервентних програма за индивидуални и групни рад на развоју
самопоштовања ученика различитог социоекономског статуса и етничког порекла.
Кључне речи: самопоштовање, социоекономски статус, етничка припадност,
интервентни програми

e-mail: marivaam@eunet.yu

Красимира Костадинова*
Национални центар за здравствену заштиту, Софија, Бугарска
СТАВОВИ О ОБРАЗОВАЊУ И НЕКИ РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ РОМСКА
ДЕЦА НАПУШТАЈУ ШКОЛУ
Сиромаштво је препрека за стално укључивање ромске деце у процес образовања.
Циљ овог истраживања је био да се утврде разлози неких школских проблема ђака
ромског порекла – ниског школског постигнућа и раног напуштања школе.Узорак
се састојао од 132 школске деце старости од 11 до 15 година, из главног града
Бугарске. Упоређиване су две групе – група ромске и група бугарске деце. За
утврђивање степена социјалне и личне анксиозности деце коришћени су психоупитници и методи процене самопоштовања, као и мишљење наставника и ставови
родитеља према образовању. Резултати истраживања показују да скоро сва ромска
деца долазе из породица ниског друштвеног статуса (ниски приходи, велика
незапосленост) и ниског резиденцијалног статуса. Ромски ђаци нису мотивисани да
наставе образовање на вишем нивоу. Дискутују се разлози зашто је то тако, као
што су потреба за послом ради увећања породичних прихода, стицање било каквог
занимања, или улазак у брак. Самопоштовање и степен анксиозности другачији су
код Рома него код других ђака. Дају се препоруке за смањење утврђених
негативних процеса.
Кључне речи: ромска деца, напуштање школе, социјална анксиозност, школско
постигнуће, сиротињски услови живота

*

e-mail: krkostadinova12@yahoo.com

Зора Крњаић
Институт за психологију, Београд, Србија
ШАНСЕ СИРОМАШНЕ ДЕЦЕ ДА БУДУ (ПРЕПОЗНАТА КАО) ДАРОВИТА
Разнородна емпиријска истраживања у различитим срединама доследно указују да
је социјално-економски статус, пре свега, образовање родитеља, значајан чинилац
развоја деце. Истраживања говоре да је образовање родитеља један од корелата
постигнућа деце на тестовима способности, различитих мера образовних
постигнућа, општег школског успеха, успеха по појединим предметима/областима,
успеха у решавању критеријумских тестова знања из појединих области (у
националним и међународним истраживањима), процена и препорука наставника,
учешћа у додатним ваншколским образовним програмима, учешћа у програмима за
даровите, учешћа међу стипендистима различитих фондова итд. Подаци говоре да
социјално порекло деце (социјални статус породице изражен преко нивоа
образовања родитеља) има континуиран и прилично стабилан утицај, како на
способности, тако и на успех током школовања и »проходност деце« за више нивое
образовања. Штавише, налази указују да расте значај образовања родитеља за
постигнућа деце и да се одређења надарености деце прилично преклапају с
високим образовањем њихових родитеља. Ови резултати и налази научних
емпиријских истраживања и други релевантни подаци имају значајне образовне
импликације. У условима кризе и транзиције у којима живимо неопходно је
обезбедити свој деци и младима систематску институционализовану подршку од
што млађих узраста, а посебно деци из мањих средина и дефаворизованих слојева.
Потребно је у сам процес образовања уградити механизме који би смањили
последице сиромаштва на децу у нашој средини, како би се омогућила праведнија
селекција и примерена специјализована подршка на старијим узрастима.
Кључне речи: даровитост, образовање, сиромаштво, друштвена транзиција

e-mail: zkrnjaic@f.bg.ac.yu

Наташа Лалић-Вучетић
Славица Максић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ НИСКОГ СОЦИОЕКОНОМСКОГ СТАТУСА И
ПОДРШКА ШКОЛЕ У РАЗВОЈУ ЊИХОВИХ ВЕРБАЛНИХ
СПОСОБНОСТИ
У складу са променама и захтевима технолошког и научног напретка дешавају се и
промене у демографској структури, тако да су наставници суочени са проблемом
све већих разлика у искуству, култури, језику и економском статусу ученика.
Сматра се да готово половина најспособнијих младих не развија своје пуне
потенцијале, тако да даровити ученици ниског социоекономског статуса
представљају највећу област »неискоришћеног« талента. Даровита деца која су
одрасла и одгајана у сиромаштву имају мање изгледа да буду идентификована као
даровита и сходно томе, пружа им се мање прилика за образовање које би, уопште,
помогло деци ниског социоекономског статуса да развију свој пуни образовни
потенцијал. С једне стране, важно је да се у процедуру идентификације даровитих
уврсти одговарајућа идентификација за даровите ученике ниског социоекономског
статуса. С друге стране, изгледа оправдан захтев за наставнике да обезбеде
даровитим ученицима одговарајуће прилике да у потпуности развијају своја
интересовања и способности. Највеће разлике између групе ученика ниског
социоекономског статуса и групе ученика која нема низак социоекономски статус
испољавају се у области вербалних способности, приликом поласка у школу. Већ
на раном школском узрасту, школа треба да подстиче развијање језичких
способности (на пример, увећавање фонда речи, овладавање сложенијим формама
изражавања, коришћење виших менталних функција), како би елиминисала
потенцијалну вербалну дискрепанцију између ученика ниског социоекономског
статуса и њихових вршњака који немају низак социоекономски статус. Такав
програм подршке посебно је важан за ученике који се истичу као потенцијални
лидери, јер су њихови вербални капацитети од кључног значаја за испољавање и
развој њихових лидерских способности.
Кључне речи: даровити ученици, вербалне способности, сециоекономски статус,
таленат за лидерство

e-mail: nlalic@rcub.bg.ac.yu

Бисера Јевтић
Висока школа струковних студија, Крушевац, Србија
СПЕЦИФИЧНОСТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА СИРОМАШНОМ
И НАДАРЕНОМ ДЕЦОМ
Питање васпитања и образовања сиромашне надарене деце представља и код нас и
у свету једно од најмање истражених поља педагошког рада, као и питање коме се
генерално мало посвећује у образовним институцијама. Право сваког детета, па и
сиромашног је да његове природне способности буду развијене у пуној мери. Око
овог кључног демократског и људског права се сви слажемо, али дешава се да је
ово право ускраћено посебно деци која спадају у категорију – сиромашно надарене.
Веома је важно разграничити различите ступњеве надарености и то: умерену
надареност сиромашних, повишену надареност сиромашних, изузетну надареност
сиромашних и апсолутну надареност сиромашне деце. Многа искуства говоре
(Mary O` Neill – презентација на Светском образовном форуму у Мексику, 2003) да
постоје бројне недоумице и заблуде у погледу рада са овом категоријом деце –
акцелерација сиромашне надарене деце нужно би водила социјалном и
емоционалном оштећењу. Специјално образовање сиромашно надарене деце често
се види као недемократско, јер често долази до мешања појма једнаких могућности
са појмом једнаког развоја у складу са сопственим потенцијалима. За васпитнообразовни рад са сиромашном надареном децом неопходни су и квалитетни
васпитачи, који су посебно едуковани о питањима дечје надарености и адекватним
облицима васпитно-образовног деловања.
Кључне речи: надареност, сиромаштво, васпитно-образовни рад, детекција,
идентификација, модификација

e-mail: bisera55@ptt.yu

Радмила Зеба
Загреб, Хрватска
СОЦИО-ЕКОНОМСКИ СТАТУС ОБИТЕЉИ И ДОСТУПНОСТ
ЛОГОПЕДСКОГ ТРЕТМАНА
Говорни поремећаји јављају се у свим друштвеним уређењима и културама, на
свим социо-економским разинама. Поимање тежине проблема и подизање разине
свијести о њима овиси о интелектуално-образовном нивоу појединца, друштвеном
статусу и економским приликама, те о самоперцепцији, потребама и тежњама ка
афирмацији особне индивидуалности и потенцијала, у контексту друштвене
прихваћености, и/или искључености. Доступност логопедске дијагностике и
терапије овиси о широј друштвеној заједници и организацији институција
примарне и секундарне здравствене заштите, која није досегла ниво свјесности о
раној детекцији, дијагностици и ре/хабилитацији говора као ни о експлицитном
ђеловању говорних поремећаја на развој личности, процес учења, интелектуално и
образовно напредовање. Економски, друштвени и интелектуални статус обитељи
детерминирају динамику и квалитету у отклањању говорних поремећаја, а на
примјерима из логопедске праксе можемо проматрати одређену дискрепанцу
између тих параметара као и перцепцију родитеља и њихов ангажман у
превладавању проблема.
Кључне ријечи: говорни поремећаји, логопедска интервенција, економски статус,
примарна заштита, доступност

e-mail: r.zeba@vip.hr

Бојана Остојић
Учитељски факултет, Београд, Србија
СИРОМАШТВО И ДЕЧИЈЕ ЗДРАВЉЕ
Велики број деце у Србији због сиромаштва и националне припадности изван је
образовног, здравственог и система социјалне заштите. Поред сличности са
земљама у транзицији и земљама у развоју, сиромаштво у Србији има и многе
специфичности. Сиромаштво у Србији првенствено је последица пада националног
дохотка. Пад друштвеног производа и стандарда грађана, раст незапослености итд.,
последица су распада бивше СФРЈ, међународне изолације, санкција, ратова и
бомбардовања Србије. Економске активности су драстично смањене услед
десетогодишње опште, политичке и друштвене кризе. Сиромаштво је врло
изражено код многих социјалних група, као што су старе особе, особе са
инвалидитетом, особе без образовања, Роми и незапослени. Показатељи
сиромаштва код деце су: потхрањеност (због неухрањености, трећина деце у
предшколским установама је анемична), чешћа разбољевања, проблеми у
школовању (закаснело уписивање у школу, осипање већ у току основне школе,
понављање), проблеми у физичком развоју (деформитети, заостајање у развоју,
последице хроничних болести, неки облици социјалне девијантности
(малолетничка деликвенција). Ови показатељи сиромаштва се понекад јављају као
изоловани а чешће као комбиновани, па и кумулативно.
Кључне речи: сиромаштво, здравље, транзиција, друштвена криза

e-mail: dr.ostojic@sezampro.yu

Снежана Јоксимовић*
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Зоран Павловић
Институт друштвених наука, Београд, Србија
СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС И ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ ЦИЉЕВА
ПОРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА
Предмет овог излагања су ставови грађана о особинама које деца треба да развију у
породици. Ставови о пожељном типу личности, односно преференције особина
које треба развијати у породици, указују на циљеве васпитања у чијој се основи
налазе одређене вредносне оријентације. Циљ рада је да се утврди повезаност
између социоекономског статуса грађана и њиховог виђења циљева и ефеката
породичног васпитања, с обзиром на то да ли се предност даје развоју аутономне
или конформистичке личности. Анализираће се подаци четвртог таласа Светске
студије вредности, који су добијени на репрезентативном узорку од 1200 грађана
Србије, узраста од 18 и више година. Као показатељ циљева и вредности
породичног васпитања коришћени су одговори на питање којим је од испитаника
тражено да са листе од десет особина издвоје најмање пет за које сматрају да су
посебно важне да их деца усвоје у породици. Показатељи социоекономског статуса
су образовни ниво, приход по члану домаћинства, задовољство финансијском
ситуацијом домаћинства и субјективна процена класне припадности. Добијени
налази показују да, у целини гледано, јавно мнење Србије предност даје развоју
аутономне личности. Развоју аутономних особина већу предност дају испитаници
вишег образовног нивоа, повољнијег материјалног статуса и они који себе сматрају
припадником вишег друштвеног слоја, док грађани неповољнијег социообразовног
статуса чешће преферирају ауторитарност. Ови налази указују да, уколико је
социоекономски статус неповољнији, утолико су неповољнији услови за развој
аутономне личности у породици и друштву. Емпиријски налази ће бити
дискутовани са становишта њихових импликација за васпитну праксу, с обзиром на
развој аутономије младих.
Кључне речи:
конформизам

*

социоекономски

e-mail: sjoksimovic@rcub.bg.ac.yu
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Славица Максић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Зоран Павловић
Институт друштвених наука, Београд, Србија
СИРОМАШТВО ПРОТИВ ДЕЧИЈЕ МАШТЕ
Макроекономски и други друштвени услови обликују вредносни систем грађана у
оквиру којег се више или мање подржава одређени васпитни стил, док подстицање
дечије маште представља пожељан услов за развој креативности у младости и
одраслом добу. Испитивање статуса маште међу васпитним циљевима указује на
подршку коју она може добити у подизању младих и њен могући развој у одређеној
средини. Циљ рада представља испитивање релација између висине бруто
националног дохотка по глави становника (GDP per capita) европских држава и
заступљености
материјалистичких/постматеријалистичких
вредности
међу
њиховим грађанима, с једне стране, и вредновања маштовитости као особине коју
код деце треба развијати, с друге стране. За анализу су коришћени подаци о стању
у земљама у транзицији (међу којима је Србија) и онима које то нису, а обухваћене
су Светском студијом вредности (1999-2004. године). Резултати потврђују да
постоји значајна повезаност између GDP државе, односно постматеријалистичких
вредности грађана и преферирања дечије маште (коефицијенти корелације у опсегу
средњих вредности). Закључено је, да богатије и развијеније земље и грађани који
су више постматеријалистички оријентисани, више вреднују маштовитост и
претпостављено је да се на овај начин стварају услови за даље увећање разлика
између богатих и сиромашних. Поремећаји које је донела транзиција разматрани су
као фактори чији ефекти захтевају даље испитивање. Завршни део рада посвећен је
питању како школа може да интервенише и подржи дечију машту, као основу на
којој ће се градити и развијати креативност.
Кључне речи: сиромаштво, дечија машта, образовање, Светска студија вредности,
GDP, постматеријалистичке вредности

e-mail: ipismaksic@ptt.yu

Марина Матејевић
Филозофски факултет, Ниш, Србија
НЕЗАПОСЛЕНОСТ РОДИТЕЉА
И ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ ПОРОДИЦЕ
Криза у којој се налази наше друштво одражава се на функционисање породице и
на остваривање њене васпитне функције. У раду је представљен системски приступ
породици и разумевање родитељства у оквиру функционисања породичног
система. У функционалној породици постоје могућности за нормално
функционисање родитељског субсистема, и за адекватно остваривање васпитне
функције породице. Претпоставља се да незапосленост родитеља може значајно да
утиче на функционалност породице, а тиме свакако и на функционисање
родитељског субсистема. У овом раду је представљено истраживање којим се
настоји да се утврди да ли постоји повезаност између функционалности породице и
незапослености родитеља. У истраживању је коришћена Скала за процену
породичне адаптабилности и кохезивности (FACES, Olson, Portner & Levi, 1985).
Резултати истраживања су у току.
Кључне речи: Породични систем, родитељски субсистем, функционалност
породичног система, породична адаптабилност, породична кохезивност
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Нада Половина
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Маја Жегарац
Градски центар за социјални рад, Београд, Србија
ПОТРЕБЕ И РЕСУРСИ СИРОМАШНИХ ПОРОДИЦА И ШКОЛСКО
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЊИХОВЕ ДЕЦЕ
Теоријску позадину рада чини екосистемски оквир приступа проблему сиромаштва
и функционисања сиромашних породица. Основу рада чини истраживање на
узорку од 30 материјално угрожених породица (према критеријумима и евиденцији
центра за социјални рад) са децом школског узраста. Циљ истраживања је
мапирање потреба и ресурса ових породица, посебно оних који се могу повезати са
захтевима школовања и школског функционисања њихове деце. У истраживање је
укључен по један родитељ (превасходно мајке) из сваке породице као референт о
стању функционисања породице, са нагласком на захтевима везаним за школовање
њихове деце. Основни модалитет прикупљања података је структурирани интервју,
са укљученом листом основних података о функционисању домаћинства и
породице и прилагођеном листом за процену потреба и ресурса присутних у
животној средини породице, те питањима која се односе на механизме
превладавања тешкоћа и на породичне снаге. Узети су у обзир и подаци о
школском успеху деце, њиховим изостанцима и тешкоћама у школском
функционисању.
Кључне речи: екосистемски приступ, материјално угрожене породице, средина
учења, захтеви школовања
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Јелена Пешић
Ивана Степановић
Институт за психологију, Београд, Србија
СТУДИЈА О ДРУШТВЕНОЈ КРИЗИ И ОБРАЗОВАЊУ: ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА
СИРОМАШНУ ДЕЦУ
Овај рад представља део велике емпиријске студије у којој је испитано како
различити актери образовног процеса сагледавају проблеме изазване урушавањем
потпорних система у образовању услед пролонгиране друштвене кризе, као и које
су стратегије развили као одговор на деформативне карактеристике школског
окружења. Узорак је чинило 399 ученика (VI и VII разред) једне приградске
београдске основне школе. Из емпиријских налаза о ученичком виђењу проблема и
њихових стратегија, може се извести значајна импликација о повезаности социоекономског нивоа породице и последица урушавања потпорних система у
образовању. Резултати показују да се реалан догађај учења у великој мери померио
из учионице у ваншколски (породични) контекст, као и да се ученици у
савладавању тешкоћа у учењу углавном ослањају на помоћ родитеља или на
самосталне компензаторне стратегије. Реално је очекивати да су деца из породица
нижег социо-економског статуса највише погођена смањењем потпорних
капацитета школе. С једне стране, податак да је више од половине породица (54%)
економски угрожено (тешко могу да задовоље и основне животне потребе), говори
да су тој деци недоступни приватни часови, као иначе распрострањен начин
обезбеђивања компетентне помоћи у учењу. С друге стране, сиромаштво је
углавном праћено релативно ниским образовним статусом родитеља, чиме се
отвара озбиљан проблем њихових могућности да деци пруже адекватну помоћ и
тиме надоместе слабости школе. Када се овоме дода податак о неразвијеним и
неефикасним когнитивним стратегијама које деца примењују када не разумеју
градиво (при чему 16% ученика не примењује ни једну стратегију), може се јасно
сагледати у којој мери су деца из сиромашних породица погођена ефектима
друштвене кризе у образовању.
Кључне речи: друштвена криза, сиромаштво, потпорни системи у образовању
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Иван Трајков
Институт за социјални рад и социјалну политику,
Филозофски факултет, Универзитет »Свети Ћирило и Методије«,
Скопље, Македонија
СИРОМАШТВО И СТАВ РОДИТЕЉА – БАЗИЧНИ ФАКТОРИ ЗА
ИСКЉУЧИВАЊЕ РОМСКЕ ДЕЦЕ ИЗ ОБРАЗОВАЊА
Република Македонија је земља са веома високим процентом деце која нису
укључена у образовни систем земље. Подаци којима располаже Републички
институт за статистику показују да је од 7,868 Рома уписаних у школе само њих
600 успело да заврши основно образовање. Истина је да су припадници ромске
заједнице међу најсиромашнијим грађанима, не само у овој земљи, већ такође и
широм света. Главни циљ овог истраживања је да утврди који од два главна
разлога, сиромаштво и негативни став, највише утичу на искљученост ромске деце
из образовања. Узорак за истраживање састоји се од 300 испитаника, родитеља
ромске деце, који живе у ромској заједници у Битоли - Баиру. Резултати су следећи:
49,3% истакло је да је сиромаштво главни фактор; 21,01% нагласило је да је то
низак ниво образовања родитеља: 12,04% рекло је да је главни разлог потреба да се
деца укључе на тржиште рада како би породица преживела: 5,32% испитаника
сматра да је главни фактор недовољан број школа; 12,04% као највећи проблем
види низак ниво интересовања родитеља за образовне потребе деце. Главни
закључци су следећи: испитаници су веома свесни проблема искључености Рома из
образовања и сматрају да је главни узрок за то сиромаштво; свесни су своје
сопствене одговорности и очекују да локалне власти делују у складу са тим;
препознају потребу за променом неких ставова чланова ове заједнице како би се
овај феномен спречио.
Кључне речи: сиромаштво, став родитеља, ромска деца, искљученост из
образовања.
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Зорица Станисављевић-Петровић*
Филозофски факултет, Ниш, Србија
ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ У УСЛОВИМА СИРОМАШТВА – ПРОЦЕНА
РОДИТЕЉА
У раду се разматрају карактеристике односа у породици, настале под утицајем
општих друштвених промена. Процеси транзиције праћени су променама у свим
областима друштвеног живота, као такви они неминовно захватају породицу,
породични живот и доводе до редефинисања њене улоге и функција које обавља.
Промене у породичним односима настале под утицајем општег друштвеног
сиромаштва могу се пратити кроз промене у партнерским релацијама, које су
примарне и од којих зависи општа клима у породици. У нашем истраживању
тежило се ка утврђивању карактеристика породичних односа онако како их
доживљавају сами испитаници – родитељи и деца, с тим што ће у овом раду бити
приказани резултати дела истраживања које се односи на процену породичних
односа од стране родитеља. У раду су приказани резултати истраживања
обављеног у три основне школе на подручју града Ниша, на узорку од 304 ученика
и њихових родитеља. Резултати истраживања су потврдили хипотезу да промене у
породичним односима у битној мери зависе од друштвених промена, као и да
постоји значајна повезаност партнерских односа и школског успеха деце.
Кључне речи: породични односи, друштвене промене, родитељи, партнерске
релације, друштвено сиромаштво
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Наташа Лалић-Вучетић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
ПОВЕЗАНОСТ СОЦИОЕКОНОМСКОГ СТАТУСА ПОРОДИЦЕ И
ВАСПИТНИХ ПОСТУПАКА РОДИТЕЉА
У раду је реч о повезаности стила породичног васпитања и дететовог постигнућа у
школи у периоду адолесценције, посматрано из угла различитог етничког и
социоекономског статуса породице. Може се очекивати да услед културолошких
разлика родитељи различите етничке припадности подржавају различите образовне
аспирације, циљеве и вредности у васпитању детета и да примењују
карактеристичне васпитне поступке. Међутим, истраживања показују да
аспирације, вредности и циљеви родитеља у васпитању детета не зависе значајно
од етничког статуса. Сматра се да је породични социоекономски статус, фактор
који значајно утиче на избор васпитних поступака који су у складу са циљевима
породичног васпитања. Могуће је да родитељи ниског социоекономског и
образовног статуса имају исте циљеве, који се односе на постигнуће детета, као и
родитељи високог социоекономског и образовног статуса, али да због
многобројних ометајућих фактора (на пример, прихватање различитих
променљивих и неизвесних послова, недовољно времена и средстава) не успевају
да изаберу, а самим тим ни да примене поступке који су сагласни са њиховим
циљевима васпитања. Истраживања спроведена у школама показују да културни и
социоекономски фактори значајно утичу на степен укључености родитеља у
васпитање детета. Такође, резултати појединих истраживања показују да је низак
социоекономски статус родитеља повезан са високим степеном грубих облика
кажњавања њихове деце и мањим степеном родитељске укључености у васпитање.
Показало се да се родитељи нижег социоекономског статуса мање ангажују у
активностима школе и да у мањој мери прате извршавање школских обавеза детета.
Кључне речи: породица, дете, васпитни поступци, социоекономски статус,
образовни статус
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Рајна Захаријева
Универзитет »Свети Климент Охридски«, Софија, Бугарска
Одсек за информисање и развој наставника
ОДРАСЛИ И ДЕЦА
Већ скоро две деценије свет се темељно трансформише. Многи проблеми којих
постајемо свесни путем медија, филмова и књига, заједно са проблемима који се
везују за друга друштва – као што су сиромаштво, наркоманија, незапосленост и
други, претворили су се у свакодневни део живота у нашем сопственом друштву.
Деца су се претворила у »социјална огледала својих родитеља« у времену
друштвених проблема. Чини се да: (1) Друштво и одрасли који се брину о малој
деци нису спремни да адекватно реагују на промене и ефектно помогну својој деци.
Одрасли (родитељи, наставници и друштво) говоре о њима, али још увек не
прихватају постојање тих проблема. Родитељи још увек користе старе моделе за
васпитавање деце. Веома мали број наставника у свом раду користи оне методе
које би охрабриле различитост међу децом, њихов начин размишљања и
резоновања, креативност и иницијативу. (2) Родитељи најчешће реагују у складу са
нижим потребама (по А.Х.Маслову). У тренуцима кризе, људи преиспитују своје
физиолошке потребе и потребу за сигурношћу и усмеравају их више ка
задовољењу само својих биолошких (физиолошких) потреба, развијајући синдром
»сиромашне, ускраћене особе«. 3. Препоруке за превентивне мере усмерене како
на породичну, тако и на образовну средину у циљу: хуманизовања модела
васпитања и образовања деце које примењују родитељи и наставници;
обезбеђивања стимулативне средине за развијање природних потенцијала сваког
детета; подстицања развијања позитивног самопоуздања код деце; образовања деце
у духу универзалних вредности.Већ смо изгубили неколико генерација деце која су
одрасла у конфликту између универзалних вредности и реалности. Требало би да
помогнемо деци да буду оно што јесу.
Кључне речи: друштвене промене, родитељски модел, потребе деце, самопоуздање,
развој позитивног самопоуздања
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Миле Гиновски
Нуран Авдију
Министарство образовања и науке, Скопље, Македонија
УЛОГА ОБРАЗОВАЊА У СМАЊИВАЊУ СИРОМАШТВА РОДИТЕЉА
Образовање у институционалном и функционалном смислу, може у свакој
заједници битно утицати на смањивање сиромаштва које погађа њене грађане. У
раду се указује на мере образовне политике, преко којих друштво може ублажити
последице сиромаштва породичне средине на дечије школовање. Истиче се значај
развијања мотивације код младих људи за доживотно учење, што им може помоћи
да се опреме новим знањима и да буду спремни за изазове времена и простора у
којем живе. Такође, као посебно значајна мера разматра се обезбеђивање
бесплатних уџбеника за сиромашне ученике основних и средњих школа. Аутори
говоре о искуству Министарства за школство и спорт Републике Македоније, у
вези са формирањем бесплатних школских уџбеничких фондова. У области
уџбеника, министарство образовања треба да формира уџбеничке фондове за
ученике основних и средњих школа, чиме би се знатно смањили финансијски
трошкови родитеља за куповање уџбеника. Министарство треба да подстакне
бесплатно позајмљивање уџбеника за социјално угрожену децу. Ученици могу
позајмити уџбенике из ученичког складишта у школи. Новина у школској
2005/2006 години, у Републици Македонији је бесплатно позајмљивање уџбеника
за децу у прве три године основне школе. Средства за плаћање коришћених
уџбеника школи враћа Министарство за школство и спорт.
Кључне речи: уџбеници, уџбенички фондови, образовна политика, Република
Македонија

e-mail: stremez@yahoo.com

Ненад Глумбић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
НАМЕТНУТО СИРОМАШТВО КОД ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ
ОМЕТЕНОШЋУ
Више од једне половине особа са интелектуалном ометеношћу припада подузорку
особа са такозваном субкултурном или функционалном интелектуалном
ометеношћу. Ова деца обично потичу из породица са екстремно ниским социоекономским статусом или су, у одређеном периоду свог живота,
институционализована. С друге стране, између деце са органским облицима
интелектуалне ометености и неуротипичне деце нема значајне разлике у односу на
процењени социо-економски статус. Међутим, обе групе карактерише изолованост
у односу на ширу заједницу, недостатак правих односа са другим људима и
недостатак расположивих прихода, што их доводи у стање »наметнутог
сиромаштва«. Концепт наметнутог сиромаштва први је разрадио Nerney 1998.
године и од тада је постепено постајало јасно да деинституционализација сама по
себи не може да обезбеди независан живот у локалној заједници. Сасвим супротно,
чини се да су многе особе наставиле да живе у кућним заједницама са ограниченим
и, што је још важније, строго контролисаним приходима. Ова ограничења, иако
често невидљива, стварају окружење које би се могло назвати азилом без зидова.
Промене у систему образовања интелектуално ометене деце могле би значајно да
допринесу смањењу наметнутог сиромаштва. Сматрамо да увођење индивидуалних
образовних програма, обука функционалним вештинама и развој вештина
самоодређивања представљају централна полазишта у превенирању наметнутог
сиромаштва код деце и одраслих особа са интелектуалном ометеношчу.
Кључне речи: интелектуална ометеност, наметнуто сиромаштво

e-mail: nglumbic@eunet.yu

Михаи Богдан Иову
Бабеш-Бољај Универзитет
Факултет за социологију и социјални рад, Клуј Напока, Румунија
СОЦИЈАЛНИ ПРОСТОР КАО ИЗВОР СИРОМАШТВА
ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
Научни проблем који је предмет овог истраживања је анализа социјалног простора
који користе и деле деца са инвалидитетом и његове могуће импликације за
повећање стања друштвеног сиромаштва. Главни циљ састоји се у конструисању
теоријског оквира који би могао да пружи другачије разумевање сиромаштва и који
би могао да утиче на политику у овој области. Користили смо квалитативни
приступ, са нагласком на полуструктуираном интервјуу као истраживачкој методи.
Пригодни узорак састојао се од петоро деце са инвалидитетом из једног
рехабилитационог центра. Употреба социјалног простора посредована је начином
на који одрасли разумеју »ометеност у развоју«. Деца се суочавају са стриктно
временским и просторним ограничењима. Укључивање у неке заједничке
друштвене активности доводи до повећане зависности од породице. То коначно
доводи до стања у коме сиромаштво поприма погубне форме у њиховом
(садашњем и будућем) животу.
Кључне речи: деца, ометеност у развоју, сиромаштво, социјални простор

e-mail: iovu_mbogdan@yahoo.com

Евгенија Минкова Тополска
Одсек за информисање и професионално обучавање наставника
Универзитет »Свети Климент Охридски«, Софија, Бугарска
ИГРА И ТЕХНИКЕ СЛИЧНЕ ИГРИ
У СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ДЕЦЕ ПОД РИЗИКОМ
Индивидуални развој детета дефинисан је карактеристичним јединством физичког,
психичког и менталног развоја. Код деце код које постоји ризик од појаве
потешкоћа сваки поремећај овог јединства доводи до дисхармоније у развоју
детета. Л.С. Виготски је пре много година истакао да први поремећај или било која
врста нарушавања овог јединства узрокује секундарни поремећај или нарушавање.
Холистички приступ у педагошкој интеракцији усмерен је ка свеукупном
сложеном развоју детета и социјализацији. Игра има водећу улогу у социјализацији
деце под ризиком. У дечијим вртићима, интеракција између деце и васпитача
остварује се у виду два екстрема: игра и не-игра. У техникама игре, деца и васпитач
су једнаки, јер је њихово учествовање у игри ослобођено правила, регулатива и
обавеза. У техникама сличним игри, ова једнакост се нарушава јер је обавезно да
васпитач регулише свој утицај који зависи од учешћа деце код којих постоји ризик
од појаве потешкоћа. Холистички приступ у стварању игре и техника сличних игри
захтева равнотежу сензорног, моторног, когнитивног и персоналног развоја деце
код којих постоји ризик од појаве потешкоћа. Стратегије ове педагошке подршке
подстичу се теоријским поставкама у области неуропсихологије, као што су »зона
наредног развоја« /Л.С.Виготски/, систематска организација виших психичких
функција /А.Р.Лурија/ итд.
Кључне речи: деца под ризиком, социјализација, игра, форме сличне игри, развој
детета

e-mail: etopolska@abv.bg

Гордана Николић
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Србија
РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА И
ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА
У школама за децу са сметњама и тешкоћама у развоју примењују се посебни
планови и програми који су по обиму и садржаја смањени у односу на редовне
планове и програме. Посебни програми садржајем не одговарају у потпуности на
специфичне потребе деце и ученика са одређеном сметњом у развоју Последица
овако конципираних планова и програма је недовољна повезаност редовних и
специјалних образовно-васпитних установа. У највећем броју школама за ученике
са сметњама и тешкоћама у развоју образовно васпитни рад углавном изводе
дефектолози, без обзира да ли се настава изводи као разредна, разредно предметна
или предметна. Последице овако конципираног образовања су евидентне и
алармантне. Нове смернице у развијању политике образовања у односу на децу и
ученике са сметњама
и тешкоћама у развоју дефинисане су домаћим и
међународним документима.Смернице политике образовања у односу на децу и
ученике са сметњама и тешкоћама у развоју постављене су у односу на кључни
циљ који инкорпорира квалитетно и доступно образовање за све. Циљ политике
образовања у односу на децу и ученике са сметњама и тешкоћама у развоју је да им
се омогућити да се образују у условима који одговарају њиховим потребама тако
да могу да остваре своје визије, способности и квалитете и активно учествују у
образовном систему и у заједници, што је свакако у складу и са стратегијом за
смањеме сиромаштва.
Кључне речи: образовање, инклузија, сиромаштво, сметње, тешкоће
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Сандра Рудић
Дом здравља »Нови Сад«, Нови Сад, Србија
Шпела Голубовић
Педагошки факултет, Сомбор, Србија
СОЦИО-ЕДУКАТИВНИ УТИЦАЈИ НА ОДЛАГАЊЕ ПОЛАСКА У ШКОЛУ
Критеријуми за одлагање поласка у школу су бројни и врло често међу
стручњацима нејединствени. У овом раду, циљ нам је био да утврдимо у којој мери
социо-едукативни утицаји и рана стимулација, уз остале критеријуме, утичу на
неопходност одлагања поласка у школу за годину дана. Узорком је обухваћено
осам ганерација деце уписаних у школу (N=166), којима је од стране Комисије за
преглед деце ометене у развоју предложено одлагање поласка у школу и 72 деце
која су упућена у школу без одлагања. Највећи број деце којој се одлаже полазак у
школу испољио је незрелост у сва три испитана аспекта: когнитивном,
емоционалном и социо-едукативном. Социо-едукативни фактор незрелости
препознат је у групи деце која се налазе у породици која нема стална примања или
живи од социјалне помоћи, у веома неповољним стамбеним условима. Најчешће
културолошко порекло ове деце је субкултурална средина, у којој је већа брига
преживљавање, а не образовање. Анализом посматраних чинилаца социоедукативне незрелости, највећи удео у разликама међу децом са редовним
поласком у школу и са одложеним поласком налазимо у похађању предшколске
установе, потом у средини одрастања, док се образовање родитеља није показало
значајним фактором. Деца код којих је социо-едукативна незрелост била
критеријум одлагања, имају добру перспективу за редовно школовање. Резултати
нашег истраживања показују да се 1/4 деце одлучује за наставак школовања у
школи за образовање одраслих, кад за то стекну узрасне услове, а 36 деце од
укупног броја оних чији се полазак у школу одлаже због фактора социјалне
незрелости, током школовања бива категорисано и упућено у специјалне школе.
Разлоге за овакве правце школовања ове деце налазимо у сиромаштву као
перзистентно ометајућем фактору за успешност.
Кључне речи: одлагање поласка у школу, критеријуми, зрелост деце за полазак у
школу, социо-едукативни утицаји, сиромаштво
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Весна Димитриевска
Филозофски факултет, Скопље, Македонија
СИРОМАШНЕ ПОРОДИЦЕ И ФАКТОР ОБРАЗОВАЊА
У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ
Сиромаштво је мултидимензионални феномен, који је повезан са одређеним
животним условима. Немогућности учествовања у друштвеном животу доприносе
многи фактори. Овај рад се осврће само на један од тих фактора - образовање.
Анализирају се неки од значајних проблема и сегмената васпитања и образовања
сиромашних породица у Републици Македонији. У том контексту, приказује се
стање сиромаштва у Републици Македонији. Посебно се разматрају следећа
питања: Да ли је образовање сиромашних лица разлог за стање сиромаштва у
Републици Македонији? Да ли постоји разлика у нивоу образовања између
новоосиромашених, традиционално сиромашних и хронично сиромашних
породица у Републици Македонији? Какве су аспирације сиромашних лица за даље
школовање, код новоосиромашених, хронично сиромашних и традиционално
сиромашних породица?
Кључне речи: ниво образовања сиромашних, образовне аспирације, сиромашне
породице, Република Македонија
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Оливера Гајић
Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
КОНЦЕПТ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА
ПОСЛЕДИЦА СИРОМАШТВА НА ДЕЦУ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
Разматрају се проблеми маргинализације деце и младих са сметњама у развоју и
поремећајима у понашању и истиче потреба побољшања квалитета живота
маргинализованих група кроз њихову инклузију у формалне, неформалне и
информалне образовне програме. Посебно се наглашава иницијатива да
инклузивно образовање постане значајан сегмент политике и стратегије образовног
система у циљу ублажавања последица сиромаштва на децу у процесу транзиције у
Србији. Инклузивно образовање у овом раду посматра се као инструмент борбе
против сиромаштва, социјалне искључености и дискриминације, с обзиром на
чињеницу да је остваривање права на образовање предуслов за остваривање многих
других права (рад, социјални живот, одлучивање...). У том смислу неопходни су:
промоција инклузивног образовања, обука наставника за примену инклузије и
развој наставничких компетенција, као и различите активности намењене развоју
свести и сензибилитета локалне заједнице. Ауторка у раду полази од констатације
да стратегије за смањење сиромаштва у Србији представљају део интегралне
стратегије развоја сектора Владе Републике Србије за међународну подршку и
развојну сарадњу, те садрже план за остваривање Миленијумских циљева развоја
УН.
Кључне речи: инклузивно образовање, сиромаштво, транзиција, маргинализоване
групе
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Милка Ољача
Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
ИНКЛУЗИЈА РОМСКЕ ДЕЦЕ У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ
Основне претпоставке инклузије ромске деце у образовни систем подразумевају
националну стратегију којом ће се обезбедити виши нивои доступности образовања
тој деци, креирати стратегија демократизације образовања која уважава
специфичности културе и социјалних услова деце Рома, институционално
(предшколске установе, основне школе и средње школе, универзитети) подржавати
укључивање ромске деце у образовање и њихово одржавање у том систему,
креирати социо-емоционална клима у тим институцијама која ће бити
подржавајућа, и укључивати ромски асистенти у систем образовања, пре свега у
предшколске установе и у основне школе. Индикатори инклузије у емпиријском
истраживању су: укљученост ромске деце у институционално образовање,
задовољство ромске деце боравком у предшколским установама, карактеристике
интеракције између ромске и неромске деце, и карактеристике сарадње васпитача и
наставног кадра са родитељима ромске деце.
Кључне речи: инклузија, социо-емоционална клима, интеракција, образовање Рома

e-mail: cios@eunet.yu

Јелена Криш Пигер
Покрајински секретаријат
за образовање и културу, Нови Сад, Србија
СИРОМАШТВО РОМСКЕ ДЕЦЕ КАО УЗРОК ОБРАЗОВНЕ
И ДРУГИХ ВИДОВА ДЕПРИВАЦИЈЕ И ПУТЕВИ ЊЕНОГ
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА
Образовање је начин подстицања сваког развоја, али и пут којим се може утицати
на превазилажење сиромаштва. Сиромаштво је раширена појава у популацији
школске деце, а тиме су највише погођена ромска деца. У случају ромске
популације сиромаштво не само да угрожава нормално школовање, васпитање и
развој, већ уопште доводи у питање доступност инститиција образовног (школског)
система ромској деци и младима. С овим проблемом суочава се не само Србија,
Војводина или било који ужи регион наше државе, већ је то проблем светских
размера. Због тога је у свету и прихваћено да се ова деценија прогласи деценијом
Рома. Наша земља је такође једна од земаља које су преузеле одговарајућу обавезу
на искорењивању сиромаштва у ромској популацији. У овом раду бавимо се
узроцима сиромаштва ромске деце и њиховим положајем у предшколском,
основном, средњем и високом образовању, у смислу доступности, успеха ученика,
проблемима напредовања, професионалног опредељивања и сл. У том контексту,
трага се и за путевима искорењивања сиромаштва ромске деце и онемогућавања, на
делу присутне, сегрегације у образовању, анализирају се нека законска и практична
решења, статистички показатељи у сфери образовања, позитивни примери неких
школа и друге претпоставке за побољшање животног и школског стандарда ромске
деце.
Кључне речи: сиромаштво, Роми, образовна депривација, образовање, школа

e-mail: piger@psok.org.yu

Милан Недељковић
Српска академија образовања, Београд, Србија
УЛОГА ПЕДАГОШКОГ СТАНДАРДА У СМАЊЕЊУ ПОСЛЕДИЦА
СИРОМАШТВА НА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Чињеница је да јача улога основне школе. Јер: она је једини облик организованог
педагошког рада којим се непосредно утиче на индивидуални и социјални развој
целих генерација; од исхода основног школовања у великој мери зависи готовост
ученика за даље образовање и самообразовање; у време похађања основне школе
долази до крупних и видних развојних промена у области физичког раста и
сазревања, психичког развоја и структурисања личности, социјалног учења и
социјалне интеграције ученика; садржај и квалитет основношколског образовања и
искуства која се на том нивоу стичу утичу на квалитет живота читавих генерација.
Понајвише због последица транзиције, сиромаштво погађа све већи број ученика
основне школе. У прерасподели услова за стицање знања и развој способности, ти
ученици имају неповољнији положај од својих вршњака. На квалитет процеса и
исход рада школе утичу многи чиниоци. Међу њима педагошки стандард има
важно место. Педагошки стандард основне школе у вези је са целином друштвеног
живота. Он је показатељ бриге друштва и школе да се створе најповољније
околности у којима ученици стичу квалитетна знања и максимално развијају своје
способности. Овом приликом, пре свега имамо у виду чиниоце који представљају
трајне услове образовања, делују на положај сваког или бар већине ученика и који
су подстицајан елемент подизања квалитета и ефикасности основног школовања. У
категорију таквих услова првенствено улазе: простор и објекти који се користе у
настави и учењу, наставна средства, наставници и стручни сарадници. Полазимо од
тезе да сви ови елементи педагошког стандарда, појединачно и кумулативно, могу
да утичу на смањење последица сиромаштва на ученике основне школе.
Кључне речи: основна школа, педагошки стандард, транзиција, сиромаштво,
сиромашни ученици

Станоје Ивановић
Учитељски факултет, Београд, Србија
СОЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПЕРИОДУ ТРАНЗИЦИЈЕ
Период друштвене транзиције доноси низ промена у свим областима друштвеног
живота који се рефлектују на образовање. Ове промене утичу на економске
процесе, социјалне услове и активности људи, па и на услове и начин остваривања
образовања. Демократизација образовања подразумева стварање повољнијих
услова за његово стицање, посебно за школовање сиромашнијих социјалних група.
У раду се разматрају карактеристике социјалних промена у периоду транзиције,
посебно појаве које указују на потребу социјалног деловања школе и указује се на
облике и начине уједначавања образовних услова у основној школи.
Кључне речи: друштвена транзиција, социјалне промене, социјална функција школе

Петко Шајновски*
Факултет за образовање »Свети Климент Охридски«
Универзитет »Свети Ћирило и Методије«, Скопље, Македонија
ТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ – КЉУЧ КОЈИ БИ
СМАЊИО СИРОМАШТВО
Напредак друштва и технологије захтева одговор на изазове научно-технолошке
револуције у области образовног система. Потреба за скраћивањем времена које
протекне између нових технолошких сазнања и проналазака и њихове практичне
примене постаје императив. Постоји мишљење да је образовање кључ за ефектне
развојне стратегије, тако да техничко и технолошко образовање мора да буде
главни кључ који би смањио сиромаштво и заштитио животну средину, који би
побољшао квалитет живота за све и помогао да се оствари константни развој.
Промене у животу, научни и технолошки развој директно утичу на дефинисање
техничког образовања. Цивилизацијске вредности и тенденције представљају
полазну тачку у концептуалном редефинисању образовања као целине и као
резултата тог редефинисања техничког и технолошког образовања. У условима
либералне економије и развоја високе технологије, неопходно је интензивирати
процес развијања продуктивне енергије из науке. У таквим условима, школа би
требало да открије функционалне везе у систему »научно-образовне продукције«.
Кључне речи: технолошке стратегије развоја, технолошко образовање, смањивање
сиромаштва, школа

*

e-mail: petko_sajnovski@yahoo.com

Светлана Шпановић
Педагошки факултет, Сомбор, Србија
ПОРТФОЛИО КАО ФАКТОР ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА НЕУСПЕХА У УЧЕЊУ
СИРОМАШНЕ ДЕЦЕ
У раду се полази од теорије индивидуализоване наставе која се темељи на реалним
разликама међу ученицима и на усаглашавању циљева, задатака, програмских
садржаја, поступака, метода и облика рада са индивидуалним особеностима сваког
ученика. Образлажу се, између осталих, разлике у социо-културним окружењима
одрастања детета и истиче важност идентификације различитих облика
сиромаштва (деца избеглица и расељених лица, деца без родитељског старања,
ромска деца, деца са сметњама у развоју и др.). Портфолио (образовни досије) се
разматра као значајан фактор афирмације успеха и отклањања неуспеха угрожене
деце. Дефинише се као комплет репрезентативних радова ученика, који представља
облик аутентичног, кумулативног и индивидуализованог праћења, проверавања и
процењивања ученичког постигнућа. Као такав, може да ублажи последице
класичног проверавања и вредновања знања ученика и да буде подршка отклањању
препрека у учењу и неуспеха у школи код сиромашне деце. Рад садржи емпиријски
део, у коме се износе резултати истраживања обављеног са циљем да се испита да
ли је у развојним плановима основних школа у Војводини образовни досије
ученика (портфолио) интегрисан у систем инструмената и доказа за евалуацију, као
инструмент процењивања и вредновања сопственог рада и напредовања
(самоевалуације) и као инструмент дијагностификовања ученика са посебним
потребама. На основу прикупљених података, с обзиром на улогу школе у
ублажавању последица сиромаштва, предлажу се могућа решења у погледу
примене портфолиа као средства подизања и унапређивања васпитне улоге школе,
квалитета наставе и сарадње породице, школе и локалне заједнице.
Кључне речи: портфолио, образовни досије, индивидуализација, школски неуспех,
сиромашна деца

e-mail: pedagoz@ptt.yu

Соња Петровска
Снежана С. Веселиновска
Педагошки факултет »Гоце Делчев« Штип, Македонија
КООПЕРАТИВНО УЧЕЊЕ У ХЕТЕРОГЕНИМ ГРУПАМА – МОДЕЛ ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕ КОХЕЗИЈЕ У УЧЕНИЧКОМ КОЛЕКТИВУ И
ПОБОЉШАЊЕ ШКОЛСКОГ УСПЕХА
Овај рад представља анализу резултата једногодишњег експерименталног
истраживања спроведеног у школској 2006/2007 години у једном одељењу другог
разреда у ОШ »Тошо Арсов« у Штипу. Предмет истраживања је утицај примене
кооперативних техника учења на развој кохезије ученичког колектива, у смислу
прихватања ризичних ученика (ученици из породица са ниским социо-економским
статусом и ученици припадници ромске заједнице) и на школска постигнућа.
Истраживачки резултати откривају да континуирана примена кооперативних
техника учења у настави значајно доприноси развоју кохезије ученичког колектива.
Ученици који потичу из породица са ниским социо-економским статусом и
ученици припадници ромске заједнице активно се интегришу у сва подручја
школског живота, а слободно време много чешће деле са вршњацима свога
одељења. Исто тако, ови су ученици значајно мотивисанији за савлађивање
наставних садржаја и консеквентно повећаним ангажманом у школи показују боље
школске резултате. При увођењу континуиране примене техника за кооперативно
учење у настави, посебно смо водили рачуна да се не суспендује компетитивност и
индивидуалан приступ у комплетном васпитно-образовном процесу.
Кључне речи: кооперативно учење, ризични ученици, ученички колектив, кохезија,
школски успех

e-mail: petrovskaso@yahoo.com

Јовица Ранђеловић*
Филозофски факултет, Ниш, Србија
ЗА КООПЕРАТИВНО-УСМЕРЕНУ НАСТАВУ
У ШКОЛИ РУРАЛНЕ СРЕДИНЕ
Наставни рад у неподељеној школи економски недовољно развијених средина је
реалност која траје неколико векова и нема изгледа да се уклоне разлози постојања
такве школе. Друштвена неједнакост у погледу различите понуде образовних
ресурса у различитим деловима једне исте државе, опстаје. Уместо да се са
привредним и технолошким развојем друштва те неједнакости уклањају, оне се
мењају само по форми сиромаштва и образовних постигнућа, док суштина учења у
»патуљастим школама« остаје иста. Данас, у времену транзиције, стање је још
неповољније, јер вишеразредна неподељна одељења у сеоским школама не
окупљају ученике само једног села, већ више њих у локалној средини. У сеоским
забитима нема могућности за квалитетну индивидуализовану наставу, па ђаци из
ових подручја постају модерни самоуци. Може ли се наставни рад таквих школа
унапредити дидактичким решењима другачијим од оних која се сада примењују у
сиромашним, руралним, неподељеним школама?
Кључне речи: рурална школска средина, неподељена школа, комбиновано одељење,
кооперативно-усмерена настава

*

e-mail: randelovicj@gmail.com

Слађана Анђелковић
Учитељски факултет, Београд, Србија
Даница Коцевска
О.Ш. »Јован Јовановић Змај«, Врање, Србија
МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКИ АСПЕКТИ ПОМОЋИ РОМСКОЈ ДЕЦИ У
ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ/УЧЕЊА
Проблеми сиромаштва, неписмености и необразованости Рома могу се најлакше
идентификовати у локалним заједницама. Циљ разноврсних друштвених акција је
да се створе реалне шансе за равноправан приступ образовању, интегрисање
ромске културе у образовне програме и садржаје, подизање општег образовног
нивоа Рома за запошљавање, подизање животног стандарда и за интеграцију у
животне токове. Због деловања деликатних социо-економских разлога, образовни
програми прописани од надлежног министарства морају бити флексибилнији у
садржинском и методичко-дидактичком смислу и мотивишући за даље школовање
ромске деце. У раду желимо да презентујемо резултате пројекта »Помоћ деци у
учењу« који је реализован за педесеторо деце ромске популације од првог до
четвртог разреда основне школе на територији општине Врање. Сарадници у
образовном раду из ромске етничке заједнице укључили су се у пројекат као
познаваоци узрока евидентираних проблема код ромске деце. Током пројекта су се
издиференцирали проблеми и потешкоће на које деца ове популације наилазе
током савладавања наставних садржаја, као и могућности за њихово
превазилажење. У раду је приказана организација рада, стварање повољне средине
за учење, методе наставе/учења, праћење и евалуација напредовања успеха
ученика, као и стратегије сарадње са родитељима, школом и локалном заједницом.
Крајњи исход пројекта је тежња да се смањи број деце ромске националности која
напуштају основно образовање и да се повећа број оних који образовање
настављају.
Кључне речи: Роми, мотивација, напредовање у учењу, средина за учење,
евалуација успеха

e-mail: kiki88@ptt.yu

Асмет Елезовски*
Славица Цурцинска
Национални Ромски Центар, Куманово, Македонија
РОМИ У ДИЈАЛОГУ ЗА БОЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сиромаштво је један од највећих проблема ромске заједнице у Македонији. У
нашем излагању, приказаћемо социјалну политику која треба да делује на
побољшање едукативног нивоа Рома у Македонији. Понудићемо податке о степену
сиромаштва Рома, утицају инфраструктуре, утицају запослености. Представићемо
активности у делу кампање за образовање Рома, коју реализујемо захваљујући
финансијској подршци Ромског Едукативног Фонда из Будимпеште. Оно за шта се
залаже НРЦ није само образовање, већ квалитетно образовање Рома. Крајња порука
презентације би била да треба успоставити дијалог између државе – образовних
институција и ромске заједнице. НРЦ је пример да, уколико укључимо Роме као
посреднике, дијалог може бити покренут.
Кључне речи: Роми, образовање, сиромаштво, Национални ромски центар,
Македонија

*

e-mail: elezovski@nationalromacentrum.org

Ибрахим Османи
Основна школа »15. новембар«, Прешево, Србија
ПУТЕВИ ИЗЛАСКА ИЗ ТАМЕ:
НЕ/МОГУЋНОСТ ШКОЛОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ
Историјске околности и услови живота (вековима на маргини, низак степен
економске активности и висока незапосленост) Рома чине основу њихове етике.
Роми су одувек били и јесу маргинализовани, изложени дискриминацији и
ксенофобији, сегрегацији и расизму. На сваком месту и у свако време били су
жигосани, нерадо примани од већинског народа, малтретирани, протеривани и
истребљивани. Неки народи су толико далеко ишли у својим експериментима, да
су им децу одузели и дали на васпитање и очување другима. На тај начин су
желели да створе нове људе, нови етнос. Доносе се нове стратегије и нове реформе,
како да се ромској националној заједници »помогне«, не водећи рачуна о очувању
њиховог националног идентитета. Неким пројектима се иде ка потпуној
асимилацији Рома, а у томе их и сами Роми помажу, који су полуасимиловани. То
није случај само са Ромима, то је било и са другим народима, који нису имали своје
образовање на матерњем језику. Треба указати на контакт новоформираних језика,
са језицима високе језичке културе, на њихов позитивни стимуланс у развоју,
међутим, има и друга страна, јер позиција језика са престижом, може да буде
толико јака да се понекад појављује као препрека за пуну афирмацију. Иако су
Роми по бројности на првом месту међу националним мањинама у Србији, никада
нису имали образовање на свом матерњем језику, а у неким срединама и матерњи
ромски језик се учи факултативно, неорганизовано, без стручног кадра, плана и
програма, као ваншколска активност. Ако се жели помоћи Ромима, треба изабрати
ма који пут неког народа који је започео образовање на свом матерњем језику, јер
се другачије не може Ромима помоћи.
Кључне речи: једнакост, школовање, матерњи језик, ромски језик, Роми

e-mail: narajan@ptt.yu

