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УВОД 

 

 

Да бих могао пратити и прилагођавати се новонасталим промјенама 21. вијека 

сваки човјек у оквиру свога занимања и струке треба да се стручно усавршава и 

перманентно образује. Посебно учитељи, јер је њихова професија веома осјетљива и 

сложена с обзиром да психофизички незрелу дјецу уводе у систем различитих знања, а, и 

у сам живот.  

У свијету убрзаних промјена и развоја какав је данас, учитељи се морају суочити са 

чињеницом да им њихово почетно школовање и образовање неће бити довољно за читав 

радни вијек. Стога, морају или треба да стално проширују своја теоријска и практична  

знања како би ишли у корак са временом у коме живимо. Да би се учитељ стално развијао 

у школи и својој професији треба да има могућности али и интересовање, да поред 

испуњавања основних обавеза и радних задатака и остваривања основних права, тежи ка 

проширивању и продубљивању својих знања и свог образовања. За разлику од прошлих 

времена када учитељи нису имали посебно педагошко образовање, већ су се тим послом 

бавили људи различитих занимања, данас, у 21. вијеку, од учитеља се доста очекује и 

захтијева. Учитељ више није предавач већ водитељ, креатор, васпитач, организатор и 

поред тих има или треба да има још многе улоге по уласку у учионицу. Како бих могао да 

их испуни, сваки учитељ свој рад треба да везује уз систематско перманентно образовање 

и да се стално стручно усавршава.  

Реформом школства у Републици Српској помјерена је граница уписа дјеце у 

основну школу. Та реформа значила је обавезан полазак дјеце у основну школу са 

навршених шест година живота, чиме осмогодишња основна школа прераста у 

деветогодишњу. С обзиром да свака реформа значи и промјену којој се морају 

прилагодити не само дјеца већ и учитељи, то је од просвјетних власти, али и од учитеља, 

захтјевало њихово додатно стручно образовање, обучавање и усавршавање за рад са том 

дјецом. Сматрам да од времена извршења поменуте рeформе до данас није много урађено 

на стручном усавршавању учитеља за рад са ученицима „новог“ првог разреда 

реформисане основне школе.  
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Због тога сам се и одлучила за ову тему свог магистарског рада гдје ћу настојати да 

темељно и студиозно проучим, анализирам и истражим стручно усавршавање учитеља за 

рад са ученицима првог разреда основне школе.  

На самом почетку овог рада дефинисаћу и објаснити основне појмове који су 

значајни за проучавање и истраживање ове теме, а то су: стручно усавршавање учитеља, 

учитељ (наставник разредне наставе) и ученици првог разреда основне школе. Веома 

битне и значајне су специфичности првог разреда основне школе којих је пуно, те положај 

учитеља у систему стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне 

школе, што ћу, такође, студиозно и детаљно образложити и објаснити. Потом ћу дати 

преглед досадашњих искустава и истраживања стручног усавршавања учитеља, 

мeтодологију и резултате емпиријског истраживања које намјеравам провести.  

Надам се да ћу, провођењем овог истраживања, доћи до одговора на сљедећа (а и 

многа друга питања):  Колико су учитељи стручно оспособљени за рад са ученицима 

првог разреда основне школе? Да ли и на који начин се стручно усавршавају? Зашто је 

важан и значајан рад са ученицима тог узраста? Зашто старији учитељи, са дугогодишњим 

радним стажом избјегавају рад у првом разреду? Шта учитељи мисле о свом стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда основне школе – да ли је оно потребно, да 

ли је значајно и сл. Циљ који желим постићи трагајући за одговорима на горе наведена и 

још многа друга питања јесте да барем мало покушам указати на ову проблематику и 

пробудити свијест просвјетне јавности о значају овог проблема.  
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ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

У даљем тексту овог рада објаснићу основне појмове које ћу најчешће користити, а 

које је потребно и детаљно објаснити. Потреба и значај објашњавања тих појмова огледа 

се у томе што ће сваком читаоцу овог рада омогућити да лакше разумије саме 

специфичности првог разреда основне школе и положај учитеља у систему стручног 

усавршавања. Поменути основни појмови су: стручно усавршавање учитеља, учитељ 

(наставник разредне наставе) и ученици првог разреда основне школе. 

 

 

 

Дефинисање основних појмова 

 

 

Да бих адекватно објаснила појам стручно усавршавање учитеља, прво ћу 

објаснити сам појам стручно усавршавање. Анализирајући стручну литературу дошла сам 

до различитих схватања и дефинисања појма стручно усавршавање. У Педагошком 

лексикону (1996) је наведено да се стручно усавршавање састоји у стицању додатних 

знања и вјештина које су потребне за успјешно савладавање захтјева произашлих из 

промјена у технологији одређене струке, односно, одређеног занимања. За разлику од ове 

дефиниције појма стручно усавршавање, у већини других савремених лексикона, рјечника 

и енциклопедија овај појам се кратко и једноставно дефинише као додатно образовање. 

Овако једноставним одређењем и дефинисањем појма стручно усавршавање свима нама је 

дата могућност и слобода да додатно образовање схватимо на себи својствен начин. Али, 

ово одређење појма стручног усавршавања проширила бих и додала да је то цјеложивотно 

додатно образовање с циљем проширивања и продубљивања постојећих знања, вјештина, 

навика и способности у оквиру одређене професије. 

Људи се могу стручно усавршавати или додатно образовати у оквиру различитих 

професија и занимања. Међутим, мене овдје посебно занима ужи појам од поменутог, а то 

је стручно усавршавање учитеља. 
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Стручно усавршавање учитеља као појам је у литератури различито дефинисан и 

одређен. Веома широка дефиниција овог појма је дата у Педагошком лексикону (1996, стр. 

485) која гласи: „Стручно усавршавање учитеља је подсистем у оквиру перманентног 

образовања просвјетних радника. Почиње непосредно по завршетку редовног школовања 

у форми приправничког стажа и полагања стручног испита и наставља се кроз разноврсне 

форме самообразовања и програмске активности наставничких школа, факултета, 

просвјетно-педагошких служби и стручних удружења (семинари и стручни скупови за 

вријеме љетног и зимског распуста, савјетовања у вези са увођењем нових програма, 

уџбеника итд.)“. Слична али нешто краћа и једноставнија дефиниција је дата у Педагошкој 

енциклопедији 2 (1989, стр. 104) гдје се истиче да је „стручно усавршавање наставника 

облик перманентног образовног процеса (васпитача, учитеља, наставника појединих 

предмета, наставника практичне наставе, стручних и осталих сарадника)“. По мени обе 

ове дефиниције појма стручног усавршавања учитеља су мање-више исте.  

И у другој стручној литератури дате су сличне дефиниције и одређења појма 

стручно усавршавање учитеља. Анализирајући и проучавајући исте, појам стручно 

усавршавање учитеља схватила сам као цјеложивотни процес у којем учитељи стално 

прате и усвајају нова достигнућа у струци, те на тај начин проширују своја знања и 

вјештине, а све ради унапређивања васпитно–образовног рада као и личних компетенција. 

Појам учитељ се званично појавио у елементарним школама, а учврстио се у 

основним школама у 17. вијеку. Овај појам је у Педагошкој енциклопедији 2 (1989) 

дефинисан у ширем и ужем смислу. У ширем смислу учитељ је сваки човјек који другога 

нечему учи. Морамо признати да је ово одређење појма учитељ прешироко јер у том 

случају кројач, пекар, кухар, возач, када неког подучавају, имају статус учитеља. 

Међутим, у ужем смислу под појмом учитељ се сматра стручна особа која обавља 

васпитно–образовни рад у нижим разредима основне школе. Ово је најприхватљивија 

дефиниција овог појма са којом сам се до сад сусрела, јер је овом дефиницијом са мало 

ријечи доста речено.  
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Данас је појам учитељ замијењен појмом наставник разредне наставе тако да ћу у 

даљем тексту користити термин наставник. За одређивање овог појма у стручној 

литератури обично се користи доста потребних као и непотребних ријечи. Углавном су то 

сложене и опширне дефиниције које су тешке за разумјевање. Навешћу неке од њих. 

„Наставник је лице квалификовано за извођење наставе, за образовно-васпитни рад са 

дјецом, омладином и одраслима. Наставник треба да има широко и темељно опште 

образовање, да добро познаје дисциплину коју предаје, да познаје психолошко-педагошке 

и методичке основе наставе и васпитања, као и да има људске квалитете неопходне за 

наставничку професију“ (Педагошки лексикон, 1996, стр. 143).  

У Педагошкој енциклопедији 2 (1989) истиче се да је наставник особа којој 

друштво и просвјетне власти признају да је квалификована за образовање и васпитање 

дјеце, омладине и одраслих. Квалификације за овај посао стичу се завршавањем 

одговарајућих школа за припремање наставника. Наставник остварује друштвене циљеве 

и задатке васпитања, пружајући ученицима теоријска и практична знања и умјења, 

формирајући код њих правилан поглед на свијет, развијајући њихов карактер  и црте 

личности као и друштвену активност.  Он дјелује не само у правцу постизања одређених 

резултата у раду и учењу, већ и у подстицању и развијању бројних позитивних особина, 

својстава и облика понашања својих ученика. Нешто ужа и можда прихватљивија 

дефиниција овог појма гласи: „Наставник је најзначајнији чинилац успјешности васпитно-

образовног процеса и зато се посебна пажња мора посветити систему избора образовања, 

усавршавања и побољшавања  друштвеног и материјалног статуса наставника“ (Илић, 

Николић и  Јовановић, 2008, стр. 91). Из свих ових, по мени, компликованих и 

неразумљивих дефиниција и одређења појма учитељ, односно наставник, закључила сам 

да је учитељ стручна особа и један значајан фактор наставе који систематски води и 

васпитава ученике. Али учитељ поред стручности треба да има низ других особина и 

компетенција које ће стећи кроз стало и цјеложивотно стручно усавршавање.  
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Прије дефинисања појма ученици првог разреда основне школе прво ћу дефинисати 

сам појам ученик. Као и претходни појмови тако и појам ученик се у различитој 

литератури схвата, одређује и дефинише на различите начине. У Педагошкој 

енциклопедији 2 (1989) ученик се сматра за полазника основне и средње школе. Ово би 

могло бити одређивање овог појма у ужем смислу, а у ширем смислу ученик је свако лице 

које на систематски начин учи неку вјештину или стиче нека знања.  

За разлику од тих кратких и доста уопштених одређења овог појма Илић и 

Бранковић (2003, стр. 225) ученика схватају и одређују као „личност која у дидактички 

заснованом наставном и цјелокупном образовно-васпитном процесу усваја знања, стиче 

вјештине и навике, развија своје стваралачке и друге способности, афирмише и потврђује 

своју личност“. Даље наводе, да је ученик непосредан чинилац наставе, јер нема наставе 

без појединаца и ученичког колектива којем је намијењена. Из свега наведеног могло би 

се закључити да је ученик личност која у оквиру васпитно-образовног процеса 

систематски, организовано и плански усваја одређена знања, стиче вјештине и навике те 

развија способности које ће му бити потребне током цијелог живота.  

Након дефинисања појма ученик поставља се питање ко су ученици првог разреда 

основне школе? Појмом ученици првог разреда основне школе ћу се веома често 

користити па је потребно да га и дефинишем. Реформом школства, од школске 2003/04. 

године у основним школама уводи се обавезан полазак дјеце у школу са навршених шест 

година живота, тако да је у деветогодишњој основној школи то дефинисано као први 

разред основне школе. Из овога произилази да су ученици првог разреда основне школе 

дјеца која са навршених шест година живота полазе у школу, тј. улазе у васпитно-

образовни процес ради стицања одређених знања, вјештина, навика, те развоја различитих 

способности.  
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Специфичности првог разреда основне школе 

 

 

Нови први разред реформисане основне школе у Републици Српској има многе 

специфичности, али и захтјеве које треба испунити да бих рад са ученицима тог разреда 

био што усмијешнији, а резултати видљиви и квалитетни. Претходно је споменуто да су 

ученици првог разреда основне школе шестогодишњаци који улазе у васпитно-образовни 

процес.  

Њихов улазак у основну школу и васпитно-образовни процес подразумјевао је: 

 засебан и другачије опремљен простор, 

 специфичну дидактичку опрему, за доминацију игре и игровних активности у 

„процесу учења“, 

 значајно другачија знања и вјештине учитеља, 

 битно измијењену улогу школе, учитеља и породице и другачију климу у школи и 

 флексибилно трајање игровних активности, што значи да нема школског часа нити 

предметно - часовне организације, рад мора бити организован по посебним 

дидактичким и методичким принципима и заснован на интересовањима дјеце уз 

доминацију игре (Спасојевић, 2006).  

Овом бих још додала стручну обуку и усавршавање учитеља за рад са 

шестогодишњацима од чега у многоме зависи квалитет и успјешност самог наставног 

процеса, али и постигнутих резултата. Све горе наведено су специфичности новог првог 

разреда основне школе, али у даљем тексту овог рада детаљније ћу објаснити и 

анализирати програм рада, улогу учитеља у раду са ученицима првог разреда и средства, 

учионичке и друге услове потребне за рад са ученицима тог разреда. 
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Програм рада првог разреда реформисане основне школе је специфичан и по 

својој садржајној и концепцијској суштини доста се разликује од програма првог разреда 

некадашње осмогодишње основне школе. 

Прије реформе основне школе, у Републици Српској дуже вријеме примијењиван је 

тзв. Играонички програм раног учења који је имао функцију предшколског програма 

„припреме за школу“. Након дуготрајног праћења и процјене, изведен је закључак да се 

овај програм показао ефикасним и за дјецу привлачнијим, да је задовољавао неке потребе 

дјетета које су школа и вртић са традиционалном програмском концепцијом доста 

занемарили и да се од њега највише разликовао у дидактичкој и методичкој стратегији и 

концепцији рада. Примјеном овог програма фронтални облик рада је престао бити 

доминантан, јер се тежило за наглашеним поштовањем интереса ученика, организацији 

рада у малим групама, те флексибилном временском трајању активности. Тиме је игра у 

процесу учења добила важну позицију. Програм је позитивно оцијењен од стране 

учитеља, али је имао и неке слабости које су истицане, као што су: претјерано ослањање 

на самоактивност дјетета и велика очекивања од могућих ефеката спонтане и ненаметнуте 

игре (Спасојевић, 2006). Овај програм је показао да се активности у настави и раду са 

шестогодишњацима „морају“, односно требају темељити на интересовањима дјетета, јер 

су у традиционалној школи та интересовања била углавном зависна и контролисана од 

стране учитеља.  

Верзија овог програма је постала окосница и темељна основа за садржај и 

елементарну дидактичку и методичку концепцију програма првог разреда реформисане 

деветогодишње основне школе. Експерименталне основне школе, у једногодишњем 

експерименту су примјењивале овај програм, током којег је он мијењан и побољшаван, 

али промјене су се углавном односиле на начин интерпретације програма док је садржајна 

структура остала скоро иста. 
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То можемо видјети у Табели 1 у којој је приказана глобална структура садржаја 

програма првог разреда основне школе, јер само причати о програму рада и структури 

његових садржаја без приказивања истих било би бесмислено. 

Табела 1: Глобална структура садржаја програма првог разреда основне школе 

Подручје активности Врсте активности 
Минимални обим 

активности 

МОЈА ОКОЛИНА 

- Активности за подршку 

социјално-емоционалног 

развоја, 

- Активности за подршку 

интелектуалног развоја и 

- Еколошке активности 

5 

ГОВОР, ИЗРАЖАВАЊЕ, 

СТВАРАЊЕ 

Говор и књижевност за 

дјецу, 

Писање, цртање и развој 

графомоторике и 

Ликовна култура 

5 

МУЗИКА, СПОРТ, 

РИТМИКА 

Кретање и игра у природи, 

Пјевамо, свирамо, играмо и 

Такмичимо се – елементи 

спортских игара 

5 

                                                            Извор: Наставни програм за први разред основне школе 

У интерпретацији и реализацији наведених садржаја програма, примјењује се 

флексибилан распоред активности што подразумијева распоред радног дана уз релативно 

равномјерне измјене рада и одмора, без постојања наставних часова.  

Радни дан траје три сата у току којег се активности распоређују и реализују на 

сљедећи начин: 

1. Групни састанак – мотивисање и припремање ученика за рад што се може постићи 

рецитовањем или пјевањем пјесмице, причањем занимљиве приче, те увођењем 

ученика у садржаје активности датог дана. 

2. Рад у центрима за учење – реализација игровних активности различитог 

интезитета помоћу унапријед припремљеног материјала, након чега слиједи 

рекреативна пауза, па ротација, односно прва измјена центара за учење.  
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Центри за учење могу бити различити са различитим називима што првенствено 

зависи од креативности учитеља и његовог договора са ученицима. На примјер, 

центри се у једаном дану могу звати: природа, писање, математика, музика; за 

други дан: природа, математика, писање, библиотека и сл. Број центара за учење 

зависи од броја ученика у одјељењу. 

3. Игра на отвореном са цијелом групом – реализација активности из подручја 

Спорт, ритмика, музика, те обнављање мотивације и пажње ученика. 

4. Наставак рада у центрима за учење, односно, друга ротација - активности које су 

усмјерене на садржај учења, вјежбе способности, игровне активности у паровима и 

малим групама. 

5. Завршни групни састанак – намјењен је евалуацији урађеног, али и рекреативним 

активностима као и поспремању учионичког и радног простора, што је веома 

значајно за развијање хигијенских навика код ученика (Исто). 

Основни услов за успјешну интерпретацију садржаја програма првог разреда 

реформисане основне школе јесте активно дијете умјесто активног учитеља што значи да 

овај програм и његови садржаји треба да буду усмјерени на дијете и његове потребе, 

интересовања, способности, могућности. Темељна подлога програма јесте домишљатост, 

креативност, ваљана професионална припрема и особине личности учитеља. Поред тога, 

веома су битне и нове улоге учитеља које пред њега поставља концепција новог програма, 

као и сам узраст ученика с којима га треба реализовати. О поменутим новим улогама 

учитеља нешто више ћу рећи у даљем тексту овог рада.   
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Улога учитеља у раду са ученицима првог разреда основне школе је разноврсна у 

односу на њихове уобичајне улоге у традиционалној школи. С обиром на специфичности 

програма рада, као и узрасне карактеристике дјеце која са шест година живота полазе у 

школу и улазе у васпитно-образовни процес, учитељ има знатно измијењене али и 

сложене и значајне улоге у раду са том дјецом. Поред уобичајних улога и особина које 

сваки учитељ, односно свака особа која ради са дјецом, без обзира на узраст дјеце, треба 

да има и које се од њега захтијевају, пред учитеље који раде са шестогодишњацима 

обично се постављају три битне и доминантне улоге. То су: посматрач, помагач и 

евалуатор. 

Учитељ као посматрач дјеце. Ова улога обавезује учитеља да за вријеме 

активности дјеце буде активан посматрач те активности, са основним циљем да 

посматрајући дјецу која раде сама, у групи или пару „сними“ њихов говор, вјештине, 

способности, могућности и интересовања на тај начин уочавајући недостатке које ће на 

што адекватнији и безболнији начин уклонити не прекидајући започету активност. 

Испуњавајући ову улогу учитељ ће доћи до података и информација о томе како 

планирати активности у новим центрима, колики је ниво психофизичког развоја и 

напредовања ученика при чему ће их и боље упознати. Али, испуњавајући ову улогу он 

може да вреднује властити рад да би га унаприједио и побољшао. 

Учитељ као помагач у активностима. Ова улога од учитеља захтјева пружање 

помоћи дјеци или дјетету, коме је помоћ потребна, при рјешавању одређеног „проблема“ 

односно задатка, али при том не нудећи готова рјешења него само подстицај за 

реконструисање уоченог проблема, стално одржавајући мотивацију, пажњу и интерес 

ученика за рад. Учитељ се може укључити у игру као саиграч узимајући мање значајну, 

периферну улогу или као евалуатор, али при томе треба да вреднује рад ученика а не да 

суди о квалитету резултата тог рада. Такође, он може постављањем различитих питања 

подстаћи ученике да истрају на датој активности, стално их храбрећи и подстичући за 

даљи рад и самостално трагање за рјешењем датог проблема, односно задатка. 
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Учитељ као евалуатор садржаја, тока активности и ефикасности центара за учење. 

Сматрам да је ова улога учитеља најважнија, али и најтежа, и да од учитеља захтјева 

много стручности и оспособљености. Значај и тежина ове улоге учитеља у раду са 

ученицима првог разреда произилази из саме концепције програма првог разреда основне 

школе и специфичности његове реализације. Ова улога од учитеља захтјева да на основу 

посматрања ученика и њиховог рада у различитим активностима вреднује и процјењује не 

само резултате тог рада и њихов квалитет, већ и на који начин се ученици служе и користе 

датим прибором, простором, материјалом и средствима ради стицања увида у цјелокупан 

психофизички развој и напредак сваког ученика. Посматрајући и вреднујући све ово 

учитељ долази до података и сазнања о томе које функције треба побољшати или 

промијенити с циљем дотјеривања и успјешног задовољавања дјечијих потреба, али и 

унапређивања цјелокупног рада из чега произилазе добри и квалитетни резултати тог 

рада. Учитељ стално треба да систематски посматра, прати и вреднује реализацију свих 

активности, нарочито оних у центрима за учење, те цјелокупан развој и напредак сваког 

ученика. Сва своја запажања учитељ биљежи по завршетку процеса еволуације за 

одређени дан (Спасојевић, 2006). 

Наведене улоге доста се разликују од улога које је учитељ имао у традиционалном 

моделу школе, а које су у неким школа или код неких учитеља и данас доминантне. На 

примјер, у традиционалној школи учитељ је био предавач, а горе наведене улоге нам 

говоре да је данас, у савременој школи, помагач. Да би учитељи, нарочито „старији“ 

учитељи, могли испуњавати нове улоге које им намеће нова, реформисана, савремена 

школа, али и друштво у којем живимо, треба да се стручно усавршавају и додатно 

образују. Поред ових, назовимо их „главних“ улога, постоје још многе улоге које треба да 

има сваки учитељ који ради са ученицима првог разреда реформисане основне школе, а 

чије постојање и испуњавање много зависи и од самих особина личности учитеља. 
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Средства, учионички и други услови потребни за рад са ученицима првог 

разреда основне школе су веома значајни и да би их обезбједио, учитељ треба да уложи 

доста труда, напора и финансијских улагања, јер без адекватних средстава и услова већину 

активности са шестогодишњацима није могуће квалитетно организовати и реализовати. 

Реализација програма првог разреда основне школе захтијева измијењен и битно 

другачији учионички амбијент. Традиционална школа не може задовољити дидактичке и 

методичке услове које захтјева реформисана школа у којој се активности са учитеља 

преносе на ученика. Учионички услови су веома значајни па чак могу бити и пресудни у 

мотивисању и подстицању ученика на рад. С обзиром на постојање потребе за већим 

уважавањм осјећања, односно већег доживљавања школе и наставе од стране ученика, 

учионица мора да подсјећа на кућни амбијент. Међутим, то не значи да учионица мора 

бити претрпана намјештајем и атрактивном опремом.  

Учионица за ученике првог разреда је стандардне величине, с тим да под треба да 

има добру топлотну изолацију и да његов већи дио буде прекривен тепихом, јер 

активности које се реализују са ученицима захтјевају већу слободу кретања и одређене 

услове за различите игре. На прозорима треба да буду завјесе, јер дају већу сличност 

породичном амбијенту. Пожељно је да отворени простори (травнати терени, игралишта и 

сл.) буду физички повезани са радним простором, што је у нашим условима и школским 

зградама тешко изводљиво, јер су грађене по принципу „школа – касарна“. Веома је битна 

опремљеност отворених простора материјалима и средствима за реализацију предметног 

подручја Спорт, ритмика, музика, али и саму рекреацију и одмор ученика. Опрема овог 

простора може да се састоји од различитих провлачилица и пењалица, полигона који 

подсјећају на лавиринт и других дрвених и пластичних материјала са којима дјеца могу 

лако манипулисати.  

Намјештај у учионици за ученике првог разреда основне школе доста се разликује 

од класичне школске опреме. Треба да буде такав да ученици лако могу руковати с њим, 

без оштрих ивица и металних елемената, а да одговара потреби и природи активности. 

Такође, намјештај треба да је мобилан како би се радни простор односно учионица могла 

прилагођавати ученицима и различитим активностима које обављају. Поред специфичног 

намјештаја и уређености учионичког амбијента, за рад са ученицима првог разреда 

основне школе потребно је имати и друга неопходна дидактичка средства и опрему.  
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Овдје ћу навести само нека од њих: уџбеници (Дјечији листови, Прва књига), играчке за 

друштвене игре, сликовнице, илустроване књиге и енциклопедије за дјецу, игровни и 

радни листови, саобраћајни полигон са одређеним справама и играчкама, најједноставнији 

компјутер са мултимедијалним изворима сазнања и слично (Спасојевић, 2006). 

Услови и атмосфера у којој ученици раде је веома значајна, нарочито за ученике 

првог разреда основне школе, јер од тога у доброј мјери зависи њихов развој, успјешност 

рада, те квалитет постигнутих резултата. Нема доброг старта шестогодишњака у основној 

школи ако непостоје или се не користе адекватни услови за рад, дидактичка средства и 

опрема која је неопходна за организацију и реализацију садржаја датог програма. 

Атмосфера у којој шестогодишњаци проведу знатан дио свога времена може да утиче на 

мотивацију, концентрацију пажње и на цјелокупан физички и психички развој 

шестогодишњака, што се не може занемарити. Због тога треба стално стварати што 

повољније услове и позитивну атмосферу у раду са дјецом тог узраста који је веома 

карактеристичан. Међутим, то не зависи само од постојања или не постојања адекватне 

опреме и средстава већ и од тога на који их начин учитељ користи у раду са тим 

ученицима. Не само ученици већ и учитељ треба да се прилагоди новим условима и 

начину рада и да при том расположиву опрему, средства и материјале користи на најбољи 

могући начин. 
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Учитељи у систему стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда 

основне школе 

 

 

Континуирани развој педагошких наука, технике, технологије, педагошке теорије и 

праксе доводи до различитих промјена како у наставном плану и програму тако и у 

прилагођавању рада учитеља новим програмским захтјевима. Због тога је потребно 

изградити образовни систем редовног стручног усавршавања учитеља и у материјалном и 

у стручно – педагошком погледу. Учитељи би требали размишљати о сталном ангажовању 

на знању предмета који предају, садржају курикулума, педагогији, иновацијама, 

истраживањима, као и друштвеним и културним димензијама образовања. Само тако ће 

бити спремни да одговарају изазовима друштва знања, али и за активно учествовање у том 

друштву.  

У односу на свјетска искустава наша школа и учитељи припремљени су за улогу у 

којој „њихова знања“ не могу бити доведена у питање. То јесу квалитетна академска 

знања, али она, нажалост, у свијету немају адекватну цијену ни примјену. Овим се не 

подцјењују знања која се стичу у нашим школама већ их једноставно само треба 

подразумјевати у оној мјери у којој су неопходна, а нагласак треба ставити на способности 

и компетенције личности учитеља које су од велике важности за његов свакодневни живот 

и успјешан статус у професији. Међутим, у нашим школма углавном су доминантна 

типична енциклопедијска знања која немају толико смисла нити су тражена у било којој 

функцији већ се више траже и више су цијењена стваралачка и креативна знања која 

требају нашим учитељима, а која ако нису стекли у школи треба да их стичу кроз свој рад 

и стално стручно усавршавање. Рад на стручном усавршавању свих учитеља након 

завршеног школовања, а нарочито оних учитеља који нису прошли нови систем 

образовања, је неопходан.  

Иако постоје многе потребе, циљеви, врсте, модели, облици, методе, али и 

проблеми и тешкоће стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

које треба превладати, у нашој школској пракси том стручном усавршавању веома се мало 

посвећује пажње, времена и могућности.  
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Потребе за стручним усавршавањем учитеља теже да буду задовољене као и све 

друге потребе уопште, у животу и раду једног човјека. Њихово задовољавање се може 

вршити на индивидуалном, групном, институционалном (школском) и друштвеном нивоу. 

Постоје многе дефиниције и класификације образовних потреба. По мени најразумљивија 

и најјаснија дефиниција и одређење образовних потреба јесте она коју је дао Савићевић. 

Он образовне потребе одређује „као динамичке процесе објективно – субјективног 

одражавања стварности и као покретачку снагу развоја друштва и појединца“ (Savićević, 

1889; citirano kod Kulić i Despotović, 2004, str. 127). Већ сам поменула да их у андрагошкој 

литератури различити аутори класификују на различите начине, дијелећи их на 

индивидуалне, групне, институционалне и друштвене; препознате и непрепознате; 

примарне и секундарне образовне потребе и слично. Овдје ћу темељније објаснити 

сљедеће образовне потребе за стручним усавршавањем учитеља: индивидуалне, групне, 

потребе школе и потребе друштва. 

Индивидуалне образовне потреба за стручним усавршавањем учитеља за рад са 

ученицима првог разреда основне школе произилазе из свијести, мотивације и 

интересовања самих учитеља да се морају, односно, требају прилагодити промјенама 

насталим увођењем новог првог разреда у основну школу, те да се требају додатно 

образовати и обучити за рад са ученицима тог разреда да би постигли добре резултате и 

они и ученици у свом раду.  

Значајна је идентификација индивидуалних образовних потреба која значи први 

корак у њиховом задовољавању. Њихова идентификација у нашој пракси врши се на 

сједници Наставничког вијећа која претходи почетку школске године. Учитељи на тој 

сједници бирају тј. предлажу тему коју ће реализовати у току школске године уз 

присуство других учитеља, школског педагога, а повремено и директора школе. Међутим, 

питање је да ли овакав начин утврђивања индивидуалних образовних потреба значи праву 

идентификацију тих потреба или идентификацију недостатака у знањима и способностима 

учитеља. Овим начином идентификације индивидуалних образовних потреба тестирају се 

знања и способности учитеља што није циљ, јер тиме се доводи у питање њихова 

професионалност и стручност (Јоргић, 2008). Најбољи начин да се утврде индивидуалне 

образовне потребе за стручним усавршавањем и њихово постојање јесте примјена 

различитих и адекватних инструмената и техника.  
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Једна од тих техника може бити анкетирање којом би се могло доћи до релативно 

поузданих података и одговора на сљедећа питања: Да ли постоје индивидуалне образовне 

потребе за стручним усавршавањем код учитеља за рад са ученицима првог разреда? Који 

је разлог њиховог постојања, тј. из чега произилазе? И једно од најважнијих питања јесте: 

Како их задовољити? Међутим, у нашим школама и образовној пракси се мало пажње 

посвећује идентификацији и задовољавању индивидуалних образовних потреба учитеља 

за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда основне школе чиме би се 

дошло до одговора на горе наведена питања. 

Индивидуалне образовне потребе за стручним усавршавањем учитеља за рад са 

ученицима првог разреда основне школе схватам као личне потребе сваког учитеља да се 

стручно усавршава и додатно обучава за рад са тим ученицима с циљем унапређивања 

властитог рада, своје личности и постизања што бољих резултата у раду. 

Групне образовне потребе за стручним усавршавањем учитеља за рад са ученицима 

првог разреда основне школе подразумијевају потребе одређених група учитеља да се 

стручно усавршавају. Те групе би се могле формирати према различитим критеријумима: 

године рада у струци, ниво образованости (учитељи који су завршили учитељску школу, 

педагошку академију, факултет), па можда чак и пол учитеља.  

У нашој постојећој школској пракси ове потребе се идентификују, као и 

индивидуалне, на сједници Наставничког вијећа. Овдје је ријеч о свим наставницима једне 

школе који се дијеле у групе према узрасним тријадама основношколског образовања и 

међупредметној корелацији предмета које предају. Обично се формирају три групе 

наставника: наставници прве тријаде (I – III разред), наставници друге тријаде (IV – VI 

разред), наставници природно-математичког усмјерења и наставници друштвено-језичког 

усмјерења. Групе наставника бирају једну тему коју ће реализовати у току школске 

године, али у одређеним циклусима. Потом групе наставника заједно раде на припремању 

одабране теме, размјењују мишљења и искуства, проучавају литературу и расправљају о 

потребама и могућностима стручног усавршавања у оквиру своје групе (Исто). Овај начин 

идентификовања и задовољавања групних образовних потреба за стручним усавршавањем 

наставника, који се проводи у нашој образовној пракси, наравно, има одређене предности 

и резултате који доприносе побољшању цјелокупне васпитно-образовне праксе и 

наставног процеса.  
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Али, сматрам да наша школска пракса треба посветити више пажње самим учитељима и 

да треба изнаћи веће могућности за њихово стручно усавршавање, нарочито након 

реформе основне школе, која је резултирала увођењем шестогодишњака у ту школу, а коју 

су учитељи дочекали мање-више неспремни.   

Образовне потребе школе за стручним усавршавањем свих наставника, па и 

учитеља произилазе из индивидуалних и групних образовних потреба. Што значи ако 

постоје индивидуалне и групне образовне потребе за стручним усавршањем, онда постоје 

и биће задовољене и образовне потребе школе, тј. школског колектива. Ако наставници 

или групе наставника немају потребу да се стручно усавршавају у својој струци и раду, 

онда ће и потребе школе у којој такви наставници раде бити минималне или неће ни 

постојати.  

Међутим, образовне потребе школе за стручним усавршавањем специфичне су за 

сваку школу, јер су детерминисане и зависне од различитих фактора као што су: величина 

школе, мјесто у којем се школа налази и њена развијеност, материјално–техничка 

опремљеност школе, услови рада у школи, специфичности међуљудских односа у школи, 

улога школе у локалној заједници и њена повезаност са ваншколским институцијама, 

медијима и породицама ученика, културно–јавна дјелатност школе и слично (Исто). 

Сматрам да у свакој школи, уз улагање мањег или већег труда и напора, могу се 

идентификовати и задовољити образовне потребе школе за стручним усавршавањем 

наставничког колектива. У свакој школи ради школски педагог који континуираним 

праћењем рада школског колектива може доћи до значајних података о постојању 

образовних потреба школе и може уз сарадњу са тим колективом изнаћи адекватне начине 

њиховог задовољавања. Уз постојање и адекватно задовољавање индивидуалних и 

групних образовних потреба за стручним усавршавањем, постојаће и биће задовољене и 

образовне потребе школе. Из чега произилази да без појединаца и група и њихових 

потреба нема ни потреба колектива. 
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Друштвене образовне потребе за стручним усавршавњем учитеља за рад са 

ученицима првог разреда, њихово утврђивање и задовољавање је потребно и оправдано, 

јер се образовање не врши и не развија само унутар школе, већ је саставни дио и друштва, 

шире и уже друштвене заједнице у којој се реализује. Друштво је увијек, и у прошлости и 

данас, имало и има значајну улогу и утицај на образовање, па је оправдано да утиче и на 

планирање, организовање и реализовање стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда.  

Многи стручњаци из других области могу да прате и идентификују образовне 

потребе учитеља за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда и да у 

сарадњи са њима изнађу најбоље начине задовољавања тих потреба, а све са циљем 

унапређивања њиховог рада, али и развоја и напредовања цјелокупног друштва. Данашње 

друштво се брзо мијења и развија што утиче и на образовање и просвјетне раднике који 

треба да се усавршавају да би могли уопште да функционишу, тј. нормално живе и раде у 

том друштву. Морамо се сложити с тим да без квалитетних и образованих појединаца 

нема ни квалитетног друштава, и обрнуто, без стабилног и развијеног друштва нема ни 

појединца. Све то нам говори да су појединац и друштво у међузависном односу, који 

свакако утиче на све области човјековог живота, а нарочито на образовање. 

Из горе поменутих образовних потреба за стручним усавршавањем свих 

наставника, али нарочито учитеља, и то за рад са ученицима првог разреда основне школе, 

што је и тема овог рада, издвојила бих као значајније од других индивидуалне образовне 

потребе. Разлог за то је, јер сматрам да сваки учитељ треба да воли свој посао и да га ради 

мотивисан унутрашњим мотивима и да само такви учитељи могу да имају потребу да се 

надограђују као личности и да се стручно усавршавају како би дјецу која су им повјерена 

на прави начин увели у друштвени живот и извели на прави пут. Без унутрашње 

мотивације учитеља нема ни њихових индивидуалних потреба за стручним усавршавањем 

за рад са ученицима првог разреда основне школе. Остале образовне потребе (групне, 

потребе школе и друштвене) произилазе из индивидуалних, па је самим тим њихов значај 

умањен, али, утврђивањем и задовољавањем индивидуалних образовних потреба биће 

задовољене и остале. 
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Проблеми и тешкоће стручног усавршавања су бројни, а узроци њиховог 

настајања и дуготрајног постојања су различите објективне и субјективне природе. 

Упоредо са промјенама и развојем друштва десиле су се промјене и убрзани развој 

педагошко–методичке теорије која значајно утиче и одражава се на васпитно–образовну 

праксу. Тиме су се јавиле потребе за интензивним иновирањем знања и рада наставничког 

кадра. Сви који прате рад учитеља и других наставника у нашим школама сложиће се са 

чињеницом да им недостаје познавање нових достигнућа педагогије, психологије и 

методике. Још мање познају достигнућа неких других сродних наука која би им добро 

дошла у њиховом раду и цјелокупном наставном процесу. Највише забрињава чињеница 

што се та достигнућа споро и тешко приближавају учитељима и њиховом раду. 

Стручно усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе 

прате бројне тешкоће и проблеми који су узроковани различитим објективним и 

субјективним факторима. Један од најчешћих објективних узрока који се стално 

наглашава и истиче, и који свакако отежава и кочи стручно усавршавање учитеља, јесте 

недостатак материјалних и финансијских средстава. Ако и постоје мања или већа 

средства намијењена стручном усавршавању учитеља она обично нису довољна, па тако 

утичу на обим, организацију а самим тим и на резултате тог усавршавања. У нашим 

школама се за стручно усавршавање учитеља издваја веома мало финансијских средстава, 

па због тога веома мали број учитеља посјећује семинаре, предавања и друге облике 

стручног усавршавања, нарочито ако се организују у удаљеним општинама и мјестима. 

Нека истраживања показују да има учитеља са 10, 15 или више година радног стажа а који 

нису присуствовали ниједном семинару или предавању (Svrdlin, 1981).  

Такође, не постоје довољна средства за набавку стручне и друге литературе која би 

помогла наставницима у њиховом раду и упознала их са новим достигнућима педагошко–

методичке теорије и праксе. Поред недостатка средстава за набавку стручне литературе 

(књига, часописа, текстова и сл.) постоји и проблем њиховог смјештаја у школи, у којој 

углавном непостоји адекватна библиотека и читаоница коју би учитељи могли несметано 

користити. У недостатку стручне литературе и доступних и адекватних библиотека, 

проблем се јавља када је учитељима тешко доћи до потребних информација и литературе.  

 



25 
 

Тада обично црпе податке из застарјеле и превазиђене литературе, што никако не значи 

корак напријед већ назад у њиховом стручном усавршавању. На примјер, ако учитељ који 

стартује у рад са ученицима првог разреда основне школе хоће да се додатно информише, 

обучи и стручно усаврши за рад са тим ученицима веома ће тешко доћи до адекватне 

литературе, а и увидјеће да је те литературе веома мало. Да би учитељи дошли до нових 

сазнања у одређеним областима свога рада потребна је методичка и педагошка литература 

која разматра одређена питања наставе и васпитања на савремен и за учитеље приступачан 

начин.  

Проблеми и тешкоће стручног усавршавања учитеља се јављају због лоше 

организације рада школе, па су учитељи често, поред васпитно–образовног рада у настави, 

преоптерећени и другим обавезама и пословима као што су: различите сједнице, рад у 

друштвеним организацијама, рад у локалној заједници, вођење администрације и сл. Све 

то значи да учитељи немају времена или га имају веома мало да би се посветили свом 

стручном усавршавању и изградњи своје личности.  

Мјесто у којем се школа налази је вјечити проблем наше школске праксе што 

такође утиче и на стручно усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда. 

Подручне школе се обично занемарују по скоро свим питањима па и по питању стручног 

усавршавања учитеља, а и самим учитељима који раде у тим школама је тешко доћи до 

савремене стручне литературе и нових потребних информација. Међутим, не можемо сву 

одговорност за стручно усавршавање пренијети на институције, јер доста тога зависи од 

самих учитеља и њихових личних потреба да се стручно усавршавају за рад са ученицима 

првог разреда (Исто).  

Када говоримо о субјективним узроцима тешкоћа и проблема стручног 

усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда, могу се издвојити сљедећи: 

интерес учитеља за стручно усавршавање, ставови учитеља према своме усавршавању и 

према свом позиву, вањска и унутрашња мотивација учитеља за стручно усавршавање, 

међусобни односи у колективу и сл. Интерес учитеља за стручно усавршавање највише 

зависи од њихове везаности за посао који раде и постојања љубави према том послу.  
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Учитељ који не воли рад са дјецом и посао који ради, само ће тај рад „отаљавати“ ради 

плате коју добија без имало интереса да буде успјешан у том послу, а камоли да се 

стручно усавршава за рад са ученицима првог разреда. Поред тога неки учитељи, без 

обзира на године рада у струци, сматрају да они све знају и да им није потребно додатно 

усавршавање.  

Да ли ће учитељи имати позитивне или негативне ставове према стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда доста зависи од њиховог цјелокупног 

ранијег образовања које се односи на то да ли је учитељ у току школовања упућиван на 

самостално трагање за информацијама, литературом, тј. на самостално стицање знања. На 

ставове учитеља према послу који раде у многоме утиче и атмосфера у колективу. 

Међусобни односи учитеља и наставника у колективу у којем раде доста утичу на 

постојање и ефекте стручног усавршавања. Складни односи у колективу повезују учитеље, 

па они са повјерењем размјењују мишљења и искуства и тако се међусобно подстичу на 

стручно усавршавање. Док завист и затегнути односи иду на штету свих учитеља а 

нарочито оних креативнијих, јер им сујета и егоизам других не дају да се изразе (Исто).  

Треба истаћи и то да су учитељи угроженији од осталих наставника, јер на њихов 

посао се гледа као на мање важан и значајан па се они стално треба да доказују што их на 

неки начин подстиче да продубљују, проширују и обогаћују своја знања. Међутим, ако 

учитеља унутрашњи мотиви подстичу на његов рад и када он сам осјети потребу, жељу и 

вољу да проширује своја знања и упознаје нешто ново онда ће се и окренути у правцу 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда.  

Задатак сваког наставника, односно учитеља, треба да буде стално трагање за 

нечим новим, стваралачка примјена знања у датим условима и ситуацијама и сталан напор 

да се ради боље и успјешније. Ниједан школски колектив нити систем стручног 

усавршавања не може обезбиједити и подстаћи учитеља да се упознаје са новинама 

уколико сам учитељ не буде улагао напор да се додатно образује, уколико не буде 

критички процјењивао своје знање и суочавао га са новим захтјевима и задацима 

школског система и наставе. 
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Превладавање тешкоћа стручног усавршавања је могуће уз мањи или већи напор, 

труд и улагања цјелокупног школства и друштва у којем живимо. Томе треба додати 

жељу, вољу и интерес самих учитеља за стручним усавршавањем за рад са ученицима 

првог разреда, без чега је готово немогуће превладати постојеће проблеме и тешкоће 

истог.  

Претходно сам навела низ тешкоћа и проблема који су у нашим школама стално 

присутни и прате стручно усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда. Да би 

се превладале и превазишле поменуте тешкоће и проблеми стручног усавршавања 

учитеља, треба кренути од њиховог припремања за учитељски позив, јер за тај позив су 

потребни способни, образовани, стручно–педагошки оспособљени, мотивисани, 

материјално обезбјеђени, задовољни, слободни и демократски учитељи.  

У нашим школама је извршена реформа којој је требало да се прилагоде сви, а 

нарочито они који непосредно раде у настави и са дјецом. Та реформа захтјева одређене 

промјене и у самом школовању учитељског кадра које се односе на:  

 осмишљавање школовања учитеља, што значи регулисати упис на учитељским 

факултетима (позитивна селекција), 

 обезбјеђивање практичнијег метода на постдипломским студијама, 

 израда и понуда одговарајућих програма стручног усавршавања, уз материјалну 

стимулацију, 

 подизање друштвеног положаја учитељске професије и 

 промјена начина рада на учитељским факултетима, фронтални и предавачки 

замијенити истраживачко – дебатним и интерактивним облицима рада (Милинчић, 

2002). 

Све наведено можда би требао да буде први корак у планирању и организовању 

стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда, а с циљем 

превазилажења проблема који га стално прате. Сваки успјешан учитељ пролази, односно 

треба да прође кроз три фазе свога рада: основно образовање за струку, увођење у 

професију (стажирање) и стручно усавршавање при раду. 
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И у животу и у било којој професији, уз мањи или већи труд и напор, могуће је 

превазићи одређене проблеме и тешкоће па тако и у систему стручног усавршавања 

учитеља за рад са ученицима првог разреда. Али, за то је потребан труд и напор 

цјелокупног друштва односно државе, њених школских и других институција као и труд 

самих учитеља. Дмитровић (2004) је дао неке смјернице за побољшавање рада учитеља и 

њиховог стручног усавршавања, чиме би се могле превладати поменуте тешкоће: 

 стварање услова за континуирани процес стручног усавршавања као дијела 

перманентног образовања и доношење новог законодавства, 

 увођење иновативних модела у обуци учитеља и 

 дефинисање правних механизама за финансирање стручног усавршавања учитеља. 

Ови приједлози и смјернице више се односе на државне и школске институције, тј. шта 

би оне требале урадити да се побољша систем стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда основне школе. Али и сами учитељи у томе имају значајну 

улогу. Они треба да буду подстакнути и мотивисани за стручно усавршавање, гдје, опет 

понављам, значајну улогу игра унутрашња мотивација. Учитеље највише може подстаћи 

на стручно усавршавање сљедеће: 

 лична жеља и настојање да прошире своја знања, те сазнање да у раду могу 

постићи боље резултате уколико раде на проширивању и продубљивању тих знања, 

 упоређивање себе са другима и суочавање са чињеницом да заостају у знању, као и 

критика да не раде добро, 

 вредновање квалитета рада учитеља, чиме се потврђује важност знања и стручног 

усавршавања, 

 добра организација школе и повољни услови за рад, што подстиче учитеља да 

обогаћује своја знања и стручно се усавршава и 

 тежња за афирмацијом, за потврдом себе као радника и човјека (Svrdlin, 1981). 

Тек када се споји све горе наведено и када се из теорије пренесе у праксу, онда ћемо 

успјети превазићи све проблеме и тешкоће које прате наше цјелокупно образовање па и 

стручно усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда. У нашој држави прво 

треба превазићи многе проблеме основног образовања (основно, средње, високо), па тек 

онда треба разматрати и рјешавати проблеме додатног образовања и стручног 

усавршавања.   
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Циљеви стручног усавршавања су веома значајни, али без њиховог постављања и 

дефинисања изостаће и сам квалитет тог усавршавања. Рад на стручном усавршавању 

учитеља након завршетка школовања је неопходан. Међутим, сами учитељи треба да биду 

свјесни те неопходности и потребе за стручним усавршавањем и прије свега треба да 

имају циљ на путу којим су кренули, јер без циља нема ни добрих резултата. 

Циљеви стручног усавршавања су разноврсни те их различити аутори схватају и 

интерпретирају различито. Дмитровић (2004) је поставио најјасније циљеве стручног 

усавршавања учитеља, а то су: 

 оспособити учитеље да могу побољшати квалитет и садржаје образовања, 

 оспособити учитеље да могу активно да учествују на организованим семинарима, 

савјетовањима, конгресима и другим стручним скуповима ради побољшања 

властитог рада,  

 оспособити учитеље за прилагођавање новонасталим промјенама у науци и 

техници,  

 оспособити учитеље за успјешно задовољавање сопствених интереса и потреба у 

домену ефикасног извођења васпитно-образовног рада, 

 оспособити учитеље да ученике уче учење, одабир, брзу обраду и употребу 

информација и 

 оспособити учитеље да ученике науче да демократски и парламентарно бране своје 

ставове. 

Овим циљевима стручног усавршавања бих додала конкретне циљеве стручног 

усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе, а по мом 

мишљењу и схватању, то су: 

 оспособити учитеље за припремање и планирање (годишње и мјесечно) садржаја за 

рад са ученицима првог разреда основне школе, 

 оспособити учитеље за примјену и реализацију садржаја програма првог разреда 

основне школе, 

 оспособити учитеље за непосредно припремање за рад са ученицима првог разреда 

основне школе и 

 оспособити учитеље за вредновање ученика првог разреда основне школе и 

њиховог рада.  
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Сви ови циљеви су значајни и имају одређену тежину, али сваком учитељу треба да 

буде приоритетан и основни циљ његовог стручног усавршавања побољшавање и 

унапређивање васпитно–образовног рада те изградња властите личности. Само учитељи 

са тим циљем ће ићи напријед у своме раду и стручном усавршавању и само такав рад ће 

резултирати добрим резултатима и исходима.  

Видови (врсте) стручног усавршавања су бројни, те их различити аутори 

класификују према различитим критеријумима и на различите начине. Овдје ћу навести 

неке критеријуме и класификације врста стручног усавршавања које се углавном тичу 

учитеља, а које је Јоргић (2008) дао у својој докторској дисертацији: 

 када узмемо радни стаж или искуство као критериј класификације тада говоримо 

о стручном усавршавању учитеља почетника (приправнички стаж) и усавршавању 

осталих искусних учитеља, 

 с обзиром на ниво школовања можемо разликовати стручно усавршавање васпитача 

од стручног усавршавања наставника основних, средњих и високих школа, 

 у односу на временски континуитет разликујемо перманентно од периодичног и 

привременог стручног усавршавања наставника, 

 с обзиром на смијер интенције разликујемо стручно усавршавање од 

самоусавршавања, односно усавршавање усмјерено од стране институција 

(формалних или неформалних) и усавршавање усмјерено од самог учитеља (на 

основу његових потреба и интересовања), 

 ако узмемо у обзир географско-демографска обиљежја просвјетне политике, 

односно нивое те политике, онда говоримо о школском, општинском,   

регионалном и републичком стручном усавршавању, 

 према нивоима организације васпитно-образовног рада основне школе можемо 

говорити о стручном усавршавању наставника прве тријаде (разредна настава), о 

стручном усавршавању наставника друге тријаде (разредно-предметна настава), те 

о стручном усавршавању наставника треће тријаде (предметна настава), 

 према мјесту и институцији извођења стручног усавршавања учитеља можемо     

говорити о ономе које се изводи унутар школе односно интерном и ономе које се 

изводи ван школе односно екстерном. 
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Од свих горе наведених врста стручног усавршавања учитеља одлучила сам да 

темељније и студиозније анализирам она која се чешће спомињу у теорији и реализују у 

пракси, а то су екстерно и интерно стручно усавршавање. 

Екстерно стручно усавршавање учитеља је усавршавање које се организује и 

реализује ван школе и школских институција. Ову врсту усавршавања организују познати 

експерти, углавном су то универзитетски професори из области школства и просвјете. 

Поред универзитетских професора екстерно стручно усавршавање могу организовати и 

стручњаци из других област, а који су упућени у промјене и савремене токове школства и 

васпитно–образовног процеса.  

Оно може бити организовано у виду различитих семинара, предавања, радионица, 

скупова, конгреса, конференција и сл. Масовног је карактера и његова организација је 

веома скупа. Најчешће се организује када се појави нека иновација и актуелна реформска 

или друга промјена и новина, с којом треба упознати запослене у васпитно–образовном 

процесу, али нарочито оне који напосредно раде са дјецом. Конкретно, недавна реформа 

која је извршена у основним школама Републике Српске и која је резултирала увођењем 

шестогодишњака у васпитно-образовни процес, захтијевала је одређену стручну обуку и 

усавршавање прије свега учитеља. Ријеч је било о обуци и стручном усавршавању између 

600 и 700 учитеља што је учињено на дводневним семинарима. Ова актуелна промјена је 

захтијевала и још увијек захтијева не само ваншколско тј. екстерно, већ и унутаршколско; 

односно интерно стручно усавршавње, о којем ћу нешто више рећи у наставку овог текста. 

Интерно стручно усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда је 

усавршавање које се планира, припрема, организује и реализује унутар школских 

институција, тј. унутар школе. Његова организација и реализација зависи од управе школе 

односно директора и школског педагога који га и организују и за чију организацију треба 

обезбиједити адекватан простор, опрему, средства, вријеме и сл.  

Планирање и програмирање интерног стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда није регулисано законским и подзаконским актима и углавном 

се врши половином септембра, а реализује се током цијеле школске година. Овај вид 

стручног усавршавања прати се, оцјењује и вреднује од стране школског педагога, 

директора школе и цјелокупног наставничког колектива.  
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Углавном се реализује тако што учитељи једном годишње пишу есеје на задату тему, 

пишу припреме за одређене наставне часове, односно за један радни дан у првом разреду, 

одржавају огледне часове и веома ријетко воде међусобне дискусије и расправе на 

наставничким вијећима или активима наставника, на актуелну тему. Садржаји интерног 

стручног усавршавања учитеља су углавном актуелни проблем рада и живота школе или 

нека иновација у васпитно–образовном процесу с којом треба упознати учитеље.  

Веома је флексибилно и није скупо, па би га све школе требале чешће 

организовати, јер њиме је могуће подстаћи учитеље да се више позабаве иновирањем 

свога рада, праћењем новонасталих промјена у васпитно–образовном процесу односно да 

се окрену стручном усавршавању и унапређивању властитог рада. Углавном се у свим 

школама организује и реализује на неки устаљен и уобичајан начин и најчешће резултира 

вредновањем и оцјењивањем рада учитеља од стране директора школе и школског 

педагога, што можда само једним малим дијелом може да буде подстицајно и 

стимулативно за учитеље. Оцјењивање нечијег рада никако не може да буде вид стручног 

усавршавања онога чији се рад оцјењује. Међутим, то се обично у нашим школама  

практикује као интерно, односно, унутаршколско стручно усавршавање учитеља за рад са 

ученицима првог разреда.  

Облици стручног усавршавања су различито интерпретирани од стране 

различитих стручњака и теоретичара. Неки теоретичари изједначавају неке облике 

стручног усавршавања учитеља са видовима, односно, врстама тог усавршавања. Па у 

литератури можемо наћи подјелу облика стручног усавршавања учитеља на индивидуалне 

и колективне, потом на индивидуалне, групне и колективне и слично. У овим подјелама 

можемо примјетити да се нигдје не спомињу фронтални и тандемски облик стручног 

усавршавања који су подједнако значајни.  

Међутим, можда најприхватљивија подјела и интерпретација облика стручног 

усавршавања учитеља је на фронтални, тандемски, групни и индивидуални облик, коју је 

Јоргић (2008) дао у својој докторској дисертацији, а које ћу у овом раду детаљније 

анализирати. 
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Фронтални облик стручног усавршавања учитеља је такав облик стручног 

усавршавања у оквиру којег водитељ истовремено за све присутне учитеље излаже, 

образлаже, објашњава или демонстрира одређене садржаје стручног усавршавања. Овај 

облик се најчешће примјењује на семинарима, конгресима, конференцијама, 

симпозијумима и сличним моделима стручног усавршавања. Информативног је карактера 

и углавном се примјењује када треба присутне учитеље упознати са неком иновацијом и 

када их треба обавијестити, односно информисати о нечему из области којом се баве. Овај 

облик водитељ стручног усавршавања може примјењивати приликом упознавања учитеља 

са ефикасним начинима рада у првом разреду основне школе или при упознавању учитеља 

са наставним планом и програмом тог разреда. 

Фронтални облик стручног усавршавања учитеља има своје предности и 

недостатке који се адекватно могу превазићи његовом комбинацијом са другим облицима 

стручног усавршавања. Највећа предност овог облика јесте његова економичност, јер 

његовом примјеном се за кратко вријеме може изложити доста садржаја и информација. 

Та економичност омогућава његову једноставну и лаку практичну примјену, па се можда 

због тога у нашој пракси стручног усавршавања учитеља најчешће и користи. Највећи 

недостатак овог облика јесте што је углавном предавач активан, а слушаоци односно 

учитељи су пасивни посматрачи. Ако се дуже примјењује, односно ако дуже траје, изазива 

монотонију, досаду и опадање пажње код учитеља, због тога га је најбоље примјењивати у 

уводним предавањима.  

Тандемски облик стручног усавршавања учитеља је такав облик стручног 

усавршавања када учитељи у тандему или пару рјешавају одређени проблем, задатак или 

раде на одређеној теми. Парови учитеља се обично формирају према познанству и 

пријатељској линији или према разредима које воде. Парови учитеља који воде први 

разред основне школе могу да заједно планирају рад у том разреду, односно да заједно 

израђују годишњи и мјесечни план рада. Осим тога, могу да раде на неким актуелним 

питањима који прате рад са ученицима првог разреда и да покушају изнаћи рјешења и 

одговоре за иста. Тих питања је много, а нека од њих која стално прате рад са 

шестогодишњацима јесу припремање, планирање, вредновање тог рада, те комбинација 

првог разреда са другим разредима. 
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За разлику од фронталног облика који се веома често примјењује при стручном 

усавршавању учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе, тандемски облик 

се у нашој пракси ријетко примјењује. Ако се и примјењује, примјењује се његова 

инструктивна варијанта при којој старији, искуснији учитељи помажу учитељима 

почетницима. Такав начин примјене овог облика стручног усавршавања учитеља иде на 

штету искусних учитеља, јер они преносећи своја знања и искуства учитељима- 

почетницима та знања не проширују и не обогаћују. Исто тако многи садржаји и задаци 

стручног усавршавања су сложени па ни искусни учитељи не могу помоћи учитељима- 

почетницима при њиховом усвајању и рјешавању. То су уједно и недостаци овог облика 

стручног усавршавања.  

Тандемски облик стручног усавршавања учитеља најбоље је примјењивати у 

ситуацијама размјене искустава, мишљења и заједничког рада на некој теми или задатку. 

Таква његова примјена ће бити од користи за оба учитеља који у датој ситуацији 

учествују, што је уједно и предност овог облика. Поред те, још једна од његових 

предности јесте што се примјеном овог облика подстиче и повећава сарадња и позитивна 

комуникација између учитеља.  

Овај облик стручног усавршавања учитеља треба да се чешће примјењује, јер се 

више постиже радећи заједно на некој теми и задатку него радећи сам, али још боље га је 

адекватно комбиновати са осталим облицима стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда основне школе. 

Индивидуални облик стручног усавршавања учитеља подразумијева релативно 

самосталан и назависан рад учитеља на одређеном садржају или рјешавању одређеног 

проблема односно задатка. У нашој пракси стручног усавршавања учитеља овај облик се 

примјењује код извођења огледних часова, при самосталном раду и припремању одређене 

теме која се углавном излаже на активима учитеља и при проучавању и кориштењу 

различите стручне литературе. Учитељи који први пут стартују у рад са ученицима првог 

разреда основне школе једноставно морају да се упознају са концепцијом рада у том 

разреду, што ће најбрже постићи самосталним тражењем и проучавањем литературе која 

приказује и описује рад са шестогодишњацима.  
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Такође, у процесу стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе индивидуални облик рада се може примјењивати при симулацији или 

стварној реализацији једног радног дана у првом разреду. 

Као и сви други облици стручног усавршавања учитеља и овај има одређене 

предности и недостатке. Предности индивидуалног облика стручног усавршавања јесте то 

што су учитељи у директном односу са садржајима које проучавају, при чему имају већу 

могућност да те садржаје примјене у својој непосредној пракси, тј. у раду са дјецом. Тако 

могу да провјере и квалитет датих садржаја а и свога рада. Такође, овај облик стручног 

усавршавања је близак стварној присутној проблематици у наставном процесу и 

доприноси да се она нагласи и истакне. Основни недостатак овог облика јесте његова 

неекономичност, јер учитељи могу да потроше доста времена и средстава при рјешавању 

одређених задатака или при тражењу адекватне литературе. Због тога овом облику требао 

бих да претходи фронтални облик, односно, информисање учитеља како да на 

најједноставнији и најлакши начин дођу до адекватних извора знања, који ће им помоћу у 

раду на датом садржају, односно проблему.  

Индивидуални облик стручног усавршавња може да буде „наметнут“ учитељима од 

стране школског педагога или одабран од стране самих учитељи. Прва варијанта је мање 

ефикасна, јер учитељи све наметнуто извршавају механички, обично без интересовања за 

обогаћивањем својих знања и рада, а када се сами одлуче за примјену овог облика то већ 

поприма обиљежје самообразовања и самоучења за које су учитељи мотивисани, што 

углавном резултира квалитетом њиховог рада. 

У оквиру сваког модела и врсте стручног усавршавања учитеља, овај облик треба 

да буде основа и приоритет, јер оно што сами не видимо и не урадимо нећемо ни 

квалитетно усвојити. Индивидуални облик стручног усавршавања би требао добити 

обиљежје личне културе сваког учитеља. Требао би да је стално присутан и да прати 

учитеља кроз његов рад, јер сваки учитељ бих требао да у свом стручном усавршавању 

полази од овог облика и да му се враћа. 
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Групни облик стручног усавршавања учитеља подразумјева групни рад учитеља на 

одређеном садржају, односно, рјешавању одређеног задатка. Као и тандемски и овај облик 

стручног усавршавања учитеља се, у нашој пракси, веома ријетко примјењује. Групе се 

углавном формирају према предметима које наставници предају, односно, кад је ријеч о 

учитељима, према разреду који воде, потом према радном искуству, тј. групе искусних 

учитеља и групе учитеља–почетника.  

У процесу стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе овај облик се може примјењивати тако што групе искусних учитеља, тј. 

оних који су већ радили са ученицима првог разреда, преносе своја искуства, приједлоге и 

идеје групама учитеља–почетника, при чему им помажу и олакшавају њихов почетак рада 

са ученицима првог разреда. Такође, групе учитеља почетника могу нека теоријска знања 

преносити и демонстрирати групама искусних учитеља, као што је, на примјер, писање 

припреме за први разред основне школе у обрнутом дизајну, што је већини „старијих“ 

учитеља непознато.   

Највећа предност овог облика стручног усавршавања јесте што при његовој 

примјени доминира двосмјерна, односно, вишесмјерна комуникација при чему учитељи 

размјењују искустава, мишљења, идеје, приједлоге, те на тај начин обогаћују своја знања 

кроз сарадњу са колегама. Један од најчешћих и највећих недостатака овог облика, и у 

раду са дјецом, али и са одраслима, јесте то што углавном један или два учитеља носе 

цјелокупну активност,  а остали чланови групе су пасивни. Неке учитеље спутава овај 

облик рада, јер се брже и лакше сналазе радећи самостално.  

Сарадња међу учитељима је веома значајан аспект њиховог цјелокупног рада, али и 

доброг и успјешног функционисања цјелокупног колектива. Због тога овај облик стручног 

усавршавања учитеља треба више практиковати и примјењивати у нашем систему 

стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе.  

Сви облици стручног усавршавања учитеља су подједнако значајни и све их треба 

подједнако примјењивати уз комбинацију једних са другим, јер само тако ћемо доћи до 

жељених резултата. 
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Методе стручног усавршавања су провјерени начини рада водитеља и учитеља у 

процесу стручног усавршавања, којима се под руководством водитеља остварује 

успјешност у проширивању, продубљивању и обогаћивању знања учитеља и њихова 

оспособљеност за практичну примјену и усклађивање тих знања са новонасталим 

промјенама у друштву и васпитно–образовном процесу.  

У систему стручног усавршавања учитеља издвајају се сљедеће методе, од којих су 

неке доминантније у својој примјени у односу на друге: 

 предавање, 

 предавање са мултимедијалном презентацијом, 

 дијалошка метода, 

 метода илустрације и демонстрације, 

 метода писаних радова, 

 рад на текстовима, апликацијама и документима и  

 метода практичних радова (Јоргић, 2008). 

 Метода предавања или усменог излагања је једна од најстаријих метода која се и 

данас веома често користи у процесу стручног усавршавања, можда и пречесто у односу 

на друге методе. Овом методом водитељ гласно и систематично излаже садржаје стручног 

усавршавања. Ту је ријеч о монолошком говору водитеља, без успостављања икаквог 

дијалога са публиком (Ilić i Branković, 2003). Водитељи могу бити организатори стручног 

усавршавања, директор школе, школски педагог, универзитетски професори и други 

стручњаци и експерти из дате области.  

 Ова метода се примјењује у свим видовима и облицима стручног усавршавања, 

нарочито у ситуацијама када присутним учитељима треба објаснити неки углавном 

апстрактан садржај или их треба обавијестити, односно информисати о нечему. Једна од 

специфичних ситуација која захтјева обуку и подучавање учитеља јесте рад са ученицама 

новог првог разреда основне школе. Примјеном методе предавања учитеље, с једне 

стране, треба упознати са карактеристикама развоја шестогодишњака, циљевима и 

принципима извршене реформе у школама Републике Српске, основним дидактичким и 

методичким карактеристикама и претпоставкама на којима се заснива програм рада новог 

првог разреда основне школе.  
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С друге стране, учитеље треба упознати са стручним упутствима о раду са ученицима 

првог разреда основне школе, израдом планова и примјеном наставног плана и програма 

тог разреда, те са стручном литературом и другим изворима који се баве радом са 

шестогодишњацима. 

 Предност ове методе стручног усавршавања јесте њена економичност, јер 

омогућава водитељу да за краће вријеме изнесе и изложи више информација и садржаја 

великом броју учитеља. Недостатак ове методе стручног усавршавања јесте то што њена 

пренаглашена примјена може да доведе до монотоније и досаде, те слабљена пажње и 

интересовања учитеља за садржај који се излаже. Док водитељ излаже садржаје 

аудиторијум је пасивни посматрач и слушалац што ствара монотонију нарочито ако то 

излагање није прожето неком занимљивом анегдотом, апликацијом и сл. Ако се водитељ 

није добро унапријед припремио за излагање датог садржаја може да дође до низа грешака 

и непотребних прекида у току предавања, при чему публика губи континуитет у праћењу 

истог, што, такође, може да буде једна од слабости ове методе. 

 Сви поменути недостаци се могу отклонити примјеном различитих варијанти ове 

методе, њиховом комбинацијом, те комбинацијом ове методе са другим методама. 

Поменуте варијанте ове методе су: теоријско предавање, предавање са употребом 

наставних и техничких средстава, предавање прожето разговором, приповједање, усмено 

описивање и објашњавање (Исто). 

 Предавање са мултимедијалном презентацијом је метода чијом примјеном 

водитељ у процесу стручног усавршавања излаже одређене садржаје уз примјену 

различитих медија као што су скице, слике, фотографије, модели, макете, слајдови и 

слично. Данас се најчешће предавање поткрепљује презентацијом и то у „Power Point“ 

програму на којој се могу приказати готово сви горе наведени медији. Али за примјену ове 

презентације водитељи морају познавати рад у „Power Point“ програму, чиме се 

подразумјева и њихово солидно служење компјутером, као и БИМ-пројектором без којег 

се жељена презентација не може ни замислити. Све то представља основу њихове добре и 

темељне припреме за квалитетно излагање садржаја стручног усавршавања.  
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 За разлику од класичног излагања садржаја стручног усавршавања при којем се 

активира само аудитивна перцепција аудиторијума, односно учитеља који прате 

предавање, примјеном ове методе активира се и њихова визуелна перцепција. То 

омогућава водитељу да квалитетно изложи садржаје стручног усавршавања и да 

примјеном различитих медија на неки начин анимира учитеље и подстакне их да са више 

пажње прате излагање садржаја што ће допринијети и лакшем разумијевању истих. На 

примјер, када водитељ стручног усавршавања упознаје учитеље са наставним планом и 

програмом за први разред основне школе, та излагања би била сувопарна, ако не би на 

презентацији показао сам тај план и програм. Такође, водитељ стручног усавршавања 

може да учитељима на презентацији приказује адекватне примјере упутства за примјену 

наставног плана и програма за први разред основне школе или примјере израде годишњег 

односно мјесечног плана. Било би пожељно, да водитељ стручног усавршавања без обзира 

на концепцију и садржај теме коју излаже, своје излагање поткријепи презентацијом која 

ће га пратити. На презентацији се, такође, могу приказати и тезе које осликавају суштину 

дате теме, а које могу помоћи учитељима да прате континуитет предавања и да воде 

забиљешке чиме ову методу повезујемо са методом писаних радова.  

 Предности ове методе стручног усавршавања су бројне у односу на класично 

предавање. Једна од њих је што различити медији и презентација којом се прожима и 

поткрепљује излагање садржаја смањују монотонију и досаду, и поред аудитивне 

активирају и визуелну перцепцију учитеља. Потом различити медији предавачу могу 

служити и као подсјетник како се не би десило да неки дио садржаја који је хтио изложити 

заборави. 

 Изразит недостатак ове методе јесте непостојање дијалога између предавача и 

аудиторијума. Због непостојања тог дијалога учитељи често остају ускраћени за многе 

нејасне информације и податке. Тај недостатак је присутан и код класичног предавања, 

због тога обе ове методе треба адекватно комбиновати са другим методама стручног 

усавршавања, јер само тако ће се отклонити поменути недостаци и примјена ових метода 

ће резултирати квалитетном стручном обуком и обогаћивањем знања свих учитеља у 

систему стручног усавршавања (Јоргић, 2008). 
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 Дијалошка метода је једна од вербалних метода у оквиру које се помоћу питања и 

одговора постижу постављени циљеви и задаци стручног усавршавања учитеља. Питања 

чине основу ове методе стручног усавршавања учитеља. Она могу ићи у више смјерова: 

питања постављена од стране водитеља стручног усавршавања учитељу, питања 

постављена од стране учитеља водитељу и питања између самих учитеља (Исто). Сва 

питања су добра и пожељна уколико су квалитетно и јасно постављена и када се исто тако 

на њих дају, колико - толико, квалитетни одговори.   

 Примјеном ове методе у процесу стручног усавршавања учитеља нема 

једносмјерне комуникације већ је доминантна двосмјерна и вишесмјерна комуникација, 

што је уједно и њена значајна предност. Кроз дијалог и разговор учитељи ће доћи до 

рјешења многих недоумица које прате њихов рад и цјелокупан васпитно-образовни 

процес, јер дијалогом је могуће ријешити многе проблеме који нас спутавају у нашем 

раду, а којих је у нашој васпитно–образовној пракси много.  

 Када је ријеч о стручном усавршавању учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе ову методу је могуће користити приликом дискусије, односно расправе о 

неким важним питањима и проблемима рада са тим ученицима. Важна питања и теме које 

бих издвојила а које су битне за успјешан рад учитеља са ученицима првог разреда 

основне школе су:  начини планирања, организовања и реализације програма и самог рада 

са ученицима првог разреда основне школе, те вредновање истог. Ова метода учитељима 

пружа могућност за међусобну размјену искустава, мишљења и ставова о извршеној 

реформи у нашим основним школама, али и о шестогодишњацима и њиховим развојним 

могућностима. 

 Међутим, при вођењу дијалога и расправе треба бити веома пажљив и опрезан да 

се не би одмакли од теме која је предмет разговора и при томе отишли у сасвим другом 

правцу. То је један од карактеристичних недостатака ове методе стручног усавршавања 

учитеља, али и тешка, сложена и збуњујућа питања могу довести до неадекватних и 

збуњујућих одговора, што је такође један од недостатака. Ови недостаци се могу 

отклонити формулисањем јасних, логичних и конкретних питања од стране оног ко их 

поставља, јер само таква питања ће допринијети остварењу постављених циљева и исхода 

стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда. Али и онај који их 

поставља добиће жељену повратну информацију. 
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 Методе илустрације и демонстрације су веома сличне па их неки стручњаци и не 

разликују. Међутим, евидентно је да су ове двије методе међусобно повезане и 

надопуњују се.  

 Метода илустрације је поступак којим се због сложености, удаљености и 

апстрактности садржаја стручног усавршавања учитеља њихово проучавање врши помоћу 

различитих медија и наставних средстава, који те садржаје приближавају сваком учитељу 

и омогућавају њихово лакше схватање и разумјевање. У илустративна наставна средства и 

медије обично се убрајају цртежи, слике, фотографије, модели, макете, графикони, 

фигуре, слајдови, видеокасетни снимци и многи други медији који садржаје стручног 

усавршавања учитеља приближавају и повезују са објективном стварности и начинима 

њихове практичне примјене. Пожељно је комбиновати више илустративних средстава 

како би се отклонили недостаци једних у односу на друге (Ilić i Branković, 2003). Ова 

метода и средства која је прате могу се примјењивати у скоро свим моделима стручног 

усавршавања учитеља, као што су семинари, активи учитеља, наставничка вијећа, 

различите радионице, конференције и слично.  

 У процесу стручног усавршавања учитеља за рад са ученицим првог разреда 

основне школе могу се примјењивати различита илустративна средства и медији 

поткрепљени добрим усменим објашњењима. Једно од тих средстава могу бити снимци 

рада са ученицима првог разреда основне школе који су реализовали други учитељи 

наших школа или учитељи из иностранства. При упознавању учитеља са 

специфичностима учионичког амбијента потребног за рад са шестогодишњацима, као 

добро илустративно средство које ће допринијети бољем упознавању истог, могу се 

користити различите слике или фотографије. Постоји још много различитих ситуација у 

процесу стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда гдје је 

потребно или је могуће користити различита илустративна средства која ће допринијети 

бољем и лакшем разумијевању садржаја тог усавршавања од стране учитеља.  
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 Предност ове методе јесте што појачава визуелну перцепцију учитеља и подстиче 

њихову мотивацију и интересовање за дати садржај или тему стручног усавршавања. 

Основни недостатак је дводимензионалност и статичност илустративних средстава који се 

ефикасно може отклонити или ублажити комбиновањем ове методе са методом 

демонстрације којом се демонстрирају динамичка својства предмета, уређаја, појединих 

активности, вјештина и слично. 

 У основи метода демонстрације је поступак показивања свега онога што се може 

перцептивно доживјети, чиме се мобилише и подстиче логичко мишљење, те посматрање, 

запажање и стваралачко испољавање учитеља у процесу стручног усавршавања (Исто). 

Ова метода у процесу стручног усавршавања учитеља најчешће се примјењује приликом 

извођења огледних часова, јер на тим часовима учитељ учитељу показује како 

примијенити неку иновацију или нову методу у раду са ученицима. Конкретно, унапријед 

добро припремљен учитељ или стручњак може да реализује један интегрисани дан у раду 

са ученицима првог разреда основне школе, док остали учитељи посматрају, коментаришу 

и анализирају урађено. На овај начин присутним учитељима не само да је показана 

концепција рада са ученицима првог разреда већ и интегрисана настава као једна од 

иновација у васпитно-образовном процесу.  

 Основна предност ове методе јесте њена динамичност и очигледност које 

захтијевају активирање више чула, чиме се повећава интересовање и пажња учитеља за 

дату тему или садржај стручног усавршавања. Међутим, апстрактни појмови, идеје и 

садржаји се не могу показати као ни удаљени сложенији објекти што чини недостатак ове 

методе, али још већи недостатак се појављује ако показивање није поткрепљено писменим 

или усменим објашњењем (Исто). 

 Метода писаних радова је поступак којим се постављени циљеви и задаци 

стручног усавршавања учитеља остварују писаним путем (Исто). Постоје различити 

облици ове методе као што су: преписивање, описивање, есеји, забиљешке, записивање, 

реферати, писане припреме за наставне часове, прављење извода, писање програма 

културно–јавне дјелатности и слично. Од наведених форми и облика методе писаних 

радова у нашој пракси стручног усавршавања учитеља највише се користе писање 

припрема за наставне часове и писање на дату тему, тзв. „писане теме“ (Јоргић, 2008).   
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 Сваки учитељ у току школске године на дату тему пише један рад који углавном 

нема ни сврху ни смисао. Код писања тих тема учитељи, не сви али већина, користе још 

једну форму ове методе, а то је преписивање. То значи да свој рад на дату тему углавном 

ураде тако што преписују из других сличних радова, чланака и често са интернета без 

имало креативности, нових идеја и стваралаштва. Тај рад и када га напишу, нема јасно 

дефинисан циљ нити сврху чему га пишу и коме он може бити од користи, када се у 

већини школа ти радови одлажу у архиву. Али, ваљда је „битно“ да учитељи одраде 

односно „отаљају“ свој дио посла.  

 При стручном усавршавању учитеља за рад са ученицима првог разреда основне 

школе, поред писања поменутих радова на дату тему, методу писаних радова учитељи 

користе односно могу да користе приликом писања припрема за огледне и друге часове 

које ће реализовати у првом разреду. Али, да би учитељи дошли до те фазе треба прво да 

консултују различите стручњаке и литературу о раду са ученицима првог разреда основне 

школе, те да при том воде забиљешке које ће им помоћи у њиховом раду са тим 

ученицима, а што такође, чини вид  њиховог усавршавања. 

 Међутим, за разлику од наше још увијек традиционалне праксе стручног 

усавршавања учитеља у којој доминира једна форма методе писаних радова, а то је 

преписивање, у оквиру различитих модела стручног усавршавања ова метода може бити 

кориштена од стране водитеља тог усавршавања, као и од стране учитеља при вођењу 

забиљешки и записивању занимљивих идеја. Управо то записивање занимљивих идеја, 

савјета и приједлога чини предност методе писаних радова. Њен недостатак јесте што се 

примјена ове методе најчешће користи у форми чистог преписивања које не користи 

никоме и што томе записаном или преписаном се не могу додати никаква питања па тако 

ни добити жељена повратна информација.  

 Рад на текстовима, апликацијама и документима је метода коју учитељи најчешће 

користе у своме стручном усавршавању. Она се најчешће користи при индивидуалном 

стручном усавршавању или самообразовању, односно, самоусавршавању учитеља. Ова 

метода се још назива методом читања или методом анализе текста.  
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 Читање и анализа текста, односно рад на текстовима, апликацијама и документима 

је поступак кориштења писане ријечи за остваривање постављених циљева и задатака 

стручног усавршавања учитеља. Читањем, проучавањем и анализом текстова учитељи 

проширују и обогаћују своја знања, те долазе до нових идеја којима могу да обогате и 

унаприједе свој непосредни рад са ученицима. Такође, сваком писању неког рада 

претходи читање, анализа и проучавање одређених текстова без чега је немогуће тај рад 

квалитетно написати. Самим тим је ова метода повезана и надопуњује се са методом 

писаних радова. Врсте текстова које учитељи користе у свом стручном усавршавању су 

разноврсне и крећу се од књига, енциклопедија, рјечника, лексикона, монографија, 

зборника, до уџбеника, приручника, наставних планова и програма, записника, упутстава 

и сличних текстова (Исто). 

 Учитељи који први пут стартују у рад са ученицима првог разреда основне школе 

требали би односно морали би да се, поред специфичности тог разреда и карактеристика 

развоја шестогодишњака, упознају са наставним планом и програмом првог разреда, као и 

дневником васпитно-образовног рада који је веома специфичан у односу на дневнике рада 

осталих разреда. Томе, поред консултација са колегама, претходи проучавање различите 

стручне литературе, које је веома мало, али и читање и анализирање самих тих 

докумената. Професија учитеља је таква да захтијева од сваког учитеља да стално чита, 

проучава и анализира различиту литературу, уџбенике и документе, јер само ће тако 

избјећи могуће грешке и недостатке у свом раду, што значи да ће кроз цијели радни вијек 

сваки добар учитељ користити методу рада на тексту. 

 Предности ове методе су што омогућује читаоцу поновно враћање на текст или 

поједине његове дијелове, те чешћим служењем текста читалац стиче навику служења 

књигом, при чему се развија његов пасивни и активни рјечник што је од великог значаја за 

сваког учитеља и његов позив (Ilić i Branković, 2003). Често су поједини текстови, 

документи или апликације такве да постоји несклад између садржаја текста и његовог 

разумијевања од стране учитеља што је један од карактеристичних недостатака ове 

методе, али и учитељи о многим недоумицама на које наиђу, тексту не могу поставити 

питања па тако често остану ускраћени за тражени одговор (Јоргић, 2008). 
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 Метода практичних радова је поступак којим се у процесу стручног усавршавања 

учитеља изводе и реализују одређене практичне активности, послови и радови који су 

неопходни за остваривање постављених циљева и задатака стручног усавршавања. Овом 

методом се стичу нека нова знања, проширују и обогаћују већ постојећа, те усвајају и 

учвршћују многе професионално–радне способности, вјештине и навике учитеља које су 

им потребне и неопходне за њихов рад са дјецом, како бих унаприједили тај рад и 

постигли квалитетне резултате.  

 Метода практичних радова се може примјењивати на семинарима, активима 

учитеља, скуповима, наставничким вијећима и другим моделима стручног усавршавања 

учитеља. Може бити примијењена и од стране водитеља али и од стране учитеља који се 

налази у систему стручног усавршавања. Ову методу треба чешће користити у процесу 

стручног усавршавања учитеља, јер док сами не реализујемо неку активност или не 

урадимо неки посао нећемо ни осјетити квалитет и значај дате активности, односно, 

посла. Веома је слична методи демонстрације, међутим, од ње се разликује по томе што 

омогућава примјену теорије у пракси што је веома ријетко али пожељно у нашем 

школству. Знања која су учитељи читањем литературе, књига, слушањем предавања и 

кроз друге моделе стручног усавршавања за рад са шестогодишњацима стекли и усвојили, 

примјеном ове методе ће искористити. Та примјена може бити у виду реализације и 

извођења огледних часова, односно једног радног дана са ученицима првог разреда или 

симулацијом тог дана. Ова метода од учитеља захтијева њихов конкретан и непосредан 

рад у процесу стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе. 

 Очигледност и повезивање теорије и праксе је основна предност примјене ове 

методе у процесу стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда. Њен 

недостатак је што често учитељи могу да остану ускраћени за објашњење о начину 

обављања неког посла или активности (Исто). 

 Све поменуте методе стручног усавршавања учитеља испуниће своју сврху и 

смисао уколико се примијене на прави начин и у правом тренутку уз комбинацију једних с 

другима. Ниједна метода неће бити ефикасна ако се дуже вријеме примјењује, а при том се 

занемаре, ништа мање значајне, остале методе. 
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Модели стручног усавршавања су бројни, у овом раду ћу детаљније анализирати 

само неке од њих. Унутар поменутих облика и видова стручног усавршавања учитеља за 

рад са ученицима првог разреда основне школе користе се различити модели тог 

усавршавања. Овдје ћу детаљније анализирати оне који се најчешће помињу и реализују у 

педагошкој теорији и пракси. 

Огледно предавање је модел стручног усавршавања учитеља који доприноси 

унапређивању васпитно-образовне праксе и подизању нивоа теоријских знања учитеља. 

Оно се реализује тако што на једном или више наставних часова, одређени стручњак 

објашњава и демонстрира примјену савремених метода и средства рада, иновације или 

неког другог облика унапређивања наставе. На њима присуствују сви учитељи, односно 

наставници, директор школе, школски педагог и други стручњаци за наставу (Suzić, 2005). 

Стручњак, односно, водитељ огледног предавања присутним учитељима може да 

демонстрира и објасни реализацију садржаја програма првог разреда основне школе путем 

неког иновативног модела рада, као што је, на примјер, респонсибилна настава или 

организацију, планирање и реализовање инклузивне наставе и њених модела у првом 

разреду. 

Симпозиј је модел стручног усавршавања учитеља на којем учитељи из више школа 

или различитих регија износе своја искуства на одређену тему. Симпозиј може бити 

организован од стране Министарства просвјете и културе, Педагошког завода и неке 

владине или невладине организације. Реализација овог модела стручног усавршавања 

учитеља биће квалитетнија ако на њему учествује већи број учитеља и других стручњака 

из области васпитно-образовног рада. У оквиру овог модела стручног усавршавања 

учитељи из сеоских средина који воде први разред у комбинацији са другим разредима, 

могу да преносе своја искуства учитељима који воде чисто одјељење првог разреда у 

градским школама. И једни и други, путем симпозија могу изнијети и пренијети другима 

проблеме, тешкоће али и неке позитивне стране рада у својим одјељењима првог разреда.  

Актив наставника је модел стручног усавршавања који се најчешће организује и 

реализује у нашим школама. Он може да буде организован на нивоу једне школе или на 

нивоу општине. Активи разматрају бројна питања теорије и праксе наставног рада 

усмјерене на унапређивање рада ученика и наставника, односно учитеља.  
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У оквиру овог модела стручног усавршавања учитељи, наставници и други стручњаци се 

баве питањима и нејасноћама карактеристичним за одређени наставни предмет или узраст 

ученика, па имамо актив наставника разредне наставе (учитеља), актив наставника 

њемачког језика и сл. Актив учитеља може да се бави различитим теоријским и 

практичним питањима из васпитно–образовне праксе, једно од тих питања може бити 

вредновање ученика првог разреда основне школе или планирање (годишње и мјесечно) 

рада са тим ученицима (Илић, Николић и Јовановић, 2008). 

Радионица је такав модел стручног усавршавања гдје се демонстрира односно 

показује примјена неке нове методе или иновације у наставном процесу. У оквиру овог 

модела учитељи, који су у процесу стручног усавршавања, самосталном активности и 

радом усвајају потребна знања, обогаћују већ постојећа, упознавају се са новом методом 

или иновацијом и слично. Водитељ стручног усавршавања у оквиру овог модела има 

споредну улогу, јер он учитеље само упућује на радионичку активност и помаже им при 

њеној реализацији. Учитељи за рад са ученицима првог разреда основне школе могу се 

успјешно стручно усавршити путем радионице, то усавршавање се може односити на 

увиђање значаја уџбеника и дидактичких средстава за остваривање циљева програма 

првог разреда.  

У оквиру радионице учитељи проучавају стручну литературу и друге штампане 

изворе, играју улоге, дискутују, илуструју, демонстрирају, симулирају и сл. Из овог 

можемо видјети да радионица обухвата и друге моделе стручног усавршавања учитеља, а 

то су симулација, дебата, дискусија, које ћу у даљем тексту темељније анализирати. Овај 

модел би се, код нас, требао чешће примјењивати у стручном усавршавању учитеља за рад 

са ученицима првог разреда, јер без симулације и демонстрације одређене ситуације, 

методе или неке друге новине уведене у васпитно–образовни процес нема ни адекватног 

разумјевања и интересовања за исту, од стране учитеља (Бранковић и сарадници, 2005).  

Дебата као модел стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда основне школе успјешно се може користити у систему стручног усавршавања. У 

оквиру дебате формирају се три групе учитеља (позиција, опозиција и судијски одбор). 

Водитељ стручног усавршавања поставља тему о којој ће поменуте групе водити дебату.  
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Тема, на примјер, може бити „сврха увођења шестогодишњака у васпитно–образовни 

процес“. Учитељи у групи позиције наводе и припремају аргументе за одбрану дате теме, 

учитељи у групи опозиције наводе аргументе за негирање става прве групе и своје 

аргументе поткрепљују доказима и учитељи у трећој групи, тј. судијски одбор припрема и 

поставља питања првој и другој групи. Овај модел стручног усавршавања учитеља може 

бити веома ефикасан и продуктиван јер учитељи кроз дебату могу чути низ различитих 

мишљења и ставова о датој теми (Исто). 

Симулација је један од модела стручног усавршавања учитеља у оквиру ког 

водитељ и учитељи опонашају или имитирају одређени догађај, процес, практичну радњу 

или одређену ситуацију с циљем њеног интензивнијег доживљавања и разумијевања. У 

процесу стручног усавршавања учитеља најчешће се симулирају часови за одређен 

наставни предмет односно наставну јединицу, а када је ријеч о првом разреду онда се 

симулира један интегрисани радни дан. Приликом симулације часа, односно радног дана, 

водитељ стручног усавршавања опонаша „учитеља“, а учитељи опонашају „ученике“. 

Такође, у процесу стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе може се симулирати родитељски састанак или савјетодавни разговор са 

родитељима, односно родитељем ученика (Исто). 

Дискусија је модел стручног усавршавања у оквиру ког се расправља о важним 

питањима наставног процеса. Обично двије групе учитеља расправљају о неком важном 

питању или проблему из своје васпитно–образовне праксе. Као један вид дискусије у 

процесу стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе 

успјешно се може користити панел дискусија. У оквиру панел дискусије мање групе 

стручњака расправљају на дату тему, али испред бројног аудиторијума. Стручњаци могу 

бити универзитетски професори, педагози, дефектолози и други.  

На почетку панел дискусије учесници размјењују мишљења, а остатак времена је 

предвиђен за слушаоце, њихова питања, ставове, приједлоге. Један од значајних и још 

увијек неријешених питања у нашим школама јесу ученици првог разреда у комбинацији 

са осталим разредима, те стручно усавршавање учитеља за рад у таквој комбинацији. То је 

питање о којем би се могло расправљати, па можда чак и пронаћи за њега рјешење  у 

оквиру овог модела стручног усавршавања учитеља (Милијевић, 2002). 
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Радионица, дискусија, дебата, симулација су само неки од модела стручног 

усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе које у процесу 

стручног усавршавања треба чешће користити, јер омогућују учитељима да чују 

мишљења, искуства, ставове других учитеља, али и стручњака, о раду са ученицима првог 

разреда основне школе. Такође, ови модели продубљују и проширују сарадничке односе 

међу учитељима, што је потребно и од чега зависи успјешно функционисање цјелокупног  

колектива. 

Гледање аудиовизуелних материјала је модел стручног усавршавања учитеља за 

рад са ученицима првог разреда основне школе у оквиру којег учитељи гледају 

реализацију часа, односно једног радног дана у првом разреду којег је реализовао други 

учитељ. Гледање поменутог материјала ће бити ефикасније уколико водитељ стручног 

усавршавања даје додатна објашњења и информације присутним учитељима, а учитељи 

виђено коментаришу, постављају питања, износе своје ставове, приједлоге и идеје. Поред 

гледања једног радног дана, односно часова, учитељи путем телевизије или интернета 

могу гледати и предавања еминентних стручњака, што ће такође допринијети њиховом 

стручном усавршавању. Примјеном овог модела учитељи проширују и обогаћују своја 

искуства и знања новим идејама, којима могу да обогате свој непосредни рад са 

ученицима првог разреда основне школе. Укључивањем потенцијала савремене образовне 

технологије (телевизије, компјутера, интернета, БИМ–пројектора) у процес стручног 

усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе, уједно то 

усавршавање чинимо модернијим, а његови резултати иду ка нивоу потпуније 

информације и квалитета (Исто). 

Учење проучавањем литературе је модел стручног усавршавања који се 

примјењује у оквиру индивидуалног облика стручног усавршавања. Овај модел 

подразумијева самосталан рад учитеља на тражењу, кориштењу и проучавању одређене 

литературе из уже области, из педагошко–психолошке области, дефектолошке области, из 

методика рада и друге неопходне стручне литературе (Исто). Код овог модела стручног 

усавршавања учитеља у нашој васпитно–образовној пракси често се учитељи срећу са 

проблемом недостатка адекватне литературе из појединих области. Једна од тих области 

јесте и нови први разред основне школе и рад са ученицима тог разреда.  
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Овом моделу стручног усавршавања учитеља могао би се додати и модел учење путем 

интернета, јер данас нам је интернет веома значајани готово основни извор информација. 

Међутим, за учење путем интернета учитеље прво треба информисати и упутити како да 

дођу до одређене информације и податка, па тек онда их оспособити за кориштење 

жељене информације. Нарочито је то битно када је ријеч о „старијим“ учитељима, јер се 

већина њих раније није сусретала са савременом технологијом и интернетом. На 

интернету учитељи могу пронаћи различите изворе и литературу која говори о раду са 

шестогодишњацима, као и о различитим начинима планирања, припремања и реализације 

тог рада, чиме могу обогатити и унаприједити властити рад са тим ученицима. 

Од свих поменутих и других модела стручног усавршавања у нашој васпитно- 

образовној пракси и систему стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда углавном се организују семинари на којима су доминантна предавања гдје је само 

предавач активан а слушаоци пасивни. На предавањима се веома ријетко воде дискусије и 

расправе на дату тему, а и проучавање стручне литературе је веома ријетко; да ли због 

њеног недостатка или слабе и недовољне мотивисаности и интересовања учитеља да је 

тражи, користи и проучава. Познато је да и у животу и у струци, све оно што нам је 

обавеза и што морамо то и урадимо, а оно што не морамо стално одлажемо. Али, учитељи 

који раде или треба да почну радити са ученицима првог разреда основне школе треба 

стално да консултују, још увијек недовољну, стручну литературу и да стално трагају, на 

било који начин, за новим информацијама да би успјешно почели и завршили тај рад. 

Овдје значајну улогу игра добра сарадња и размјена искустава, знања и мишљења са 

колегама, што никако не смијемо заборавити.  
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Преглед неких искустава и резултата истраживања стручног усавршавања учитеља  

 

Многа досадашња истраживања система стручног усавршавања учитеља, у нашој 

држави и школству, показала су да је положај учитеља у том систему веома лош. Узрок 

тога је највјероватније што стручно усавршавање представља одраз и вјеран показатељ 

општег економског, политичког, социјалног, материјалног и кризног стања у којем се 

налази наша држава. Недовољност улагања у науку и просвјету одражава се и на стручно 

усавршавање учитеља. Финансирање стручног усавршавања обично пада на терет буџета 

који за то издваја минимална средства, која у нашој држави износе свега 0,10%, чиме се не 

задовољавају ни елементарне потребе стручног усавршавања учитеља (Милијевић, 2002).  

Већ поменуту реформу нашег школства која је резултирала увођењем 

шестогодишњака у основну школу, учитељи су дочекали потпуно неспремни. Предвиђено 

је да се обука учетеља за рад са шестогодишњацима изврши на дводневним семинарима, 

што је и урађено, и што је у суштини представљало почетак а и крај те обуке и стручног 

усавршавања учитеља. Осим стручног усавршавања запослених учитеља, програм обуке је 

требао бити обавезујући и за високошколске институције које образују учитеље, а све са 

циљем њиховог оспособљавања за професију у реформисаној школи.  

За провођење обуке планирано је да буде формиран централни стручни тим који би 

планирао, надгледао и еволуирао ефикасности обуке. Међутим, стручњаци који су 

планирали овакав вид обуке и стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима новог 

првог разреда није рачунао на материјалне баријере и недостатак средстава. Због тога је 

одлучено да се обука и усавршавање учитеља изврши према тзв. “кондензованом 

програму“, који је трајао непуна два дана уз импровизације и занемаривање суштинских 

садржаја и начина обуке.  

У суштини обука је проведена релативно брзо на тзв. уводном семинару, на којем 

су оспособљени мобилни тимови састављени од школског педагога, школског надзорника 

и надзорника. Такође, је било предвиђено да програм уводног семинара по садржају и 

начину рада, буде исти као и програм семинара за учитеље, од чега се, наравно одступало.  
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Програмом су дјелимично захваћена три најбитнија циља обуке учитеља за рад у 

реформисаној школи: упознавање наставног програма за први разред, промјена 

интерперсоналних односа и школске климе и промјена начина рада. Семинар је у цјелости 

организован и реализован како је и предвиђено, са 10,5 сати наставног рада дневно или 21 

сат укупно. Чињеница је да је семинар временски, и у погледу оптерећења, за учитеље био 

пренапоран. Као резултат тога учитељи су обучавани и стручно усавршавани доста брзо, 

кратко и површно, а са много импровизација (Спасојевић, 2006, стр. 199─202).  

Ово је само један доказ у низу да се учитељи у скоро свим ситуацијама стављају у 

други план и да се њихов рад и професија потцјењују и од стране друштва и школства. У 

овом случају, питам се зашто је битније или важније обучити и оспособити за рад са 

ученицима првог разреда основне школе руководиоца подручних јединица Завода, тј. 

надзорника, него учитеља? 

Истраживања проведена након једног полугодишта примјене програма првог 

разреда у основним школама показала су и потврдила лошу и недовољну едукацију 

учитеља за рад са ученицима првог разреда. По изјавама пословодства 180 школа, од 812 

одјељења новог првог разреда за 532 (65,52%) учитељи су обучени, за 235 (28,94%) 

учитељи нису обучени, а из исксза је испуштено 45 одјељења (5,54%) што такође, 

највјероватније није обучено, осим извјесног броја учитеља који су на бијељинском 

подручју самоинцијативно обучавани један дан на ад хок сазваним савјетовањима која су 

изричито захтјевали директори школа и учитељи распоређени у први разред без обуке. 

Међутим, чињенице и бројни подаци указују на то да учитељи у комбинованим 

одјељењима, њих 738, дужи низ година уопште нису укључивани у систем стручног 

усавршавања. Ти учитељи су непрестано прикључивани, односно „придодавани“ осталим 

учитељима, тако да се стицао утисак да је у питању „нужно зло“ које би требало само од 

себе одумријети, а и педагошка теорија код нас се озбиљно не бави проблемима наставе у 

комбинованом одјељењу (Исто, стр. 188). 
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Даље ћу приказати нека истраживања и њихове резултате али само она која се могу 

повезати са теоријом и истраживањем стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима 

првог разреда основне школе.  

Код нас су вршена истраживања на узорку од 200 испитаника, учитеља првог 

разреда основне школе, према пет независних варијабли:  

1. школска спрема,  

2. радно искуство, 

3. раније искуство у раду са првим разредом, 

4. семинар за рад са шестогодишњацима и 

5. семинари за рад са предшколским групама у програмима припреме за школу. 

У погледу стручне спреме може се рећи да је стање повољно, јер је са средњом 

учитељском школом запослено око једне четвртине учитеља, а у раду са 

шестогодишњацима укључено је већи број млађих учитеља са завршеном педагошком 

академијом и учитељским факултетом. Дошло је до „подмлађивања“ учитељског кадра 

(51,5% до 15 година радног искуства) у погледу радног искуства, што би било 

охрабрујуће ако се занемари чињеница да је у школама избор учитеља за рад у првом 

разреду вршен са увјерењем, да то могу обављати првенствено млађи учитељи. 

Према радном искуству у раду са првим разредом, приближно три четвртине су 

радили раније са најмлађим ученицима у осмогодишњој школи, а једна четвртина први 

пут се сусреће са првим разредом. 

Што се тиче стручне обуке учитеља за рад са ученицима првог разреда, од посебног 

значаја је то да једна петина учитеља није имала никакву обуку за рад са новим првим 

разредом (38 – 19%), а приближно једна трећина има искуства у раду са предшколским 

групама, што би могло погодовати успјешној примјени програма првог разреда основне 

школе (Исто, стр. 186 – 187). 
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 У истраживању Жељке Бурцара (2005) на узорку учитеља основних школа (n = 306) 

утврђене су потребе за стручним усавршавањем учитеља, те се из резултата тог 

истраживања може закључити како потребе за стручним усавршавањем постоје, и да: 

 учитељи желе стручна усавршавања на којима ће се налазити и измјењивати 

искуства из праксе, 

 организација рада требала би бити у малим групама методом радионица, 

 садржаји би се требали одређивати према стварним потребама учитеља, 

 недостатак средстава не би требао бити препрека стручним усавршавањима, 

посебно изван мјеста становања, 

 сваки облик организованог усавршавања је добродошао, 

 на квалитет предавача учитељи немају великих примједби, 

 желе писане материјале са усавршавања, 

 извјештавање о усавршавањима је добро на свим нивоима, 

 изгледа како нема довољно усавршавања с темом евалуације (Burcar, 2008;  

цитирано код Јоргић, 2008, стр. 165). 

 На темељу резултата из појединих држава састављена је листа компетенција које 

би требали имати учитељи како би се могли носити са захтјевима друштва знања. Те су 

компетенције подијељене у пет скупина, и то:   

1) оспособљеност за нове начине рада у разреду, 

2) оспособљеност за нове радне задатке изван разреда: у школи и са социјалним 

партнерима, 

3) оспособљеност за развијање нових компетенција и нових знања код ученика, 

4) развијање властите професионалности и 

5) употреба информацијско-комуникацијске технологије (Razdevšek – Pučko, 2008; 

цитирано код Јоргић, 2008, стр. 166).   
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 Директорицама и директорима првог и другог круга увођења деветогодишње 

основне школе у Словенији (n = 97) путем електронске поште је послан упитник 

састављен од четири питања. На питање: „Која су знања (вјештине, могућности), према 

Вашем мишљењу, потребна учитељу за данашњу, реформисану школу?“, дати су сљедећи 

одговори: 

 добро дидактичко и методичко знање (60% одговора), 

 знање из подручја психологије (54%), 

 знање о планирању наставе (45%), 

 комуникацијске вјештине и организацијска знања (45%), 

 познавање и вјештине за тимски рад (40%), 

 широко знање, различита додатна знања (28%), 

 добро стручно (тематско) знање (25%), 

 информацијска писменост (21%), 

 познавање и коришћење нових приступа на подручју провјеравања и оцјењивања 

знања (17%). 

 Међу осталим одговорима споменути су још и способност за рад с родитељима, те 

различите карактерне, односно индивидуалне карактеристике, од којих се могу споменути 

спремност и пријемљивост за новости, те спремност за цјеложивотно образовање (Исто). 

 На основу свих наведених и многих других истраживања и њихових резултата 

може се закључити да учитељи имају интересовање и жељу да се стручно усавршавају за 

рад са ученицима првог разреда основне школе, али да држава и друштво у којем живимо 

не подстиче, ни материјално нити на било који други начин, учитеље у њиховој 

професији, раду и стручној обуци. Што ће се негативно одразити, односно одражава се, на 

најмлађе чланове нашег друштва 

 У даљем тексу овог рада ћу приказати методологију и резултате емпиријског 

истраживања стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне 

школе. 
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ЕМПИРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Да би ефикасно и адекватно приступила истраживању стручног усавршавања учитеља 

за рад са ученицима првог разреда основне школе, потребно је да дефинишем и одредим 

основне аспекте методологије овог емпиријског истраживања, што сам у даљем тексту 

овог рада и урадила. Поменути аспекти методологије овог емпиријског истраживања, који 

су међусобно повезани и структуирани су: 

 проблем и предмет истраживања, 

 значај истраживања, 

 циљ истраживања, 

 задаци истраживања, 

 хипотезе истраживања, 

 методе истраживања, 

 технике истраживања, 

 инструменти истраживања, 

 узорак истраживања и 

 организација и ток истраживања. 

 Сви наведени методолошки аспекти представљају основу за провођење овог 

истраживања и интерпретацију добијених резултата, те основу за финално извођење 

закључног разматрања и препорука. 
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Методологија емпиријског истраживања 

 

 

Школа као васпитно-образовна установа сад нам је потребнија него икад. У 

данашње вријеме наглих и убрзаних промјена и развоја, једини спас за дјецу јесте добро 

организована школа, школске и ваннаставне активности различитих садржаја. 

Организација поменутих активности првенствено зависи од учитеља, њихове стручне 

оспособљености и усавршавања.  

      Имајући у виду цјелокупну нашу просвјетну и ширу друштвену стварност сматрам да 

је стручно усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе једна 

значајна проблематика којој треба да се посвете првенствено сами учитељи, али и други 

стручњаци из ове области.  

Стручно усавршавање учитеља је неопходно и потребно, без обзира на коју област 

васпитно–образовног рада је усмјерено, али је нарочито неопходно и потребно изнаћи, 

припремити, организовати и реализовати садржаје стручног усавршавања учитеља који се 

односе на рад са ученицима првог разреда основне школе. Та потреба произилази из 

другачије и нове концепције програма и рада са ученицима првог разреда, због 

специфичности развојних карактеристика тих ученика, те због недовољне претходне 

обучености и оспособљености учитеља за рад са том дјецом. Из наведених потреба и 

разлога произилази и проблем овог истраживања који гласи: емпиријско истраживање 

стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе. 

      Након дефинисаног проблема слиједи одређивање и дефинисање предмета овог 

истраживања. Предметом истраживања се конкретизује оно што ће бити истражено, 

односно одређује се шта се истражује, одређује се појава која се истражује, о којој се жели 

доћи до одређених сазнања (Kundačina i Banđur, 2007). Да бих дошла до одређених и 

адекватних сазнања о стручном усавршавању учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе треба утврдити и истражити да ли се и како учитељи стручно 

усавршавају за рад са ученицима првог разреда основне школе. 
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Проучавање и истраживање стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима 

првог разреда основне школе има велики друштвени, теоријски и практични значај. 

      Друштвени значај овог истраживања огледа се у томе што резултати до којих сам 

дошла могу дати одређени допринос бољем разумијевању овог проблема, те могу 

подстакнути и друге да уоче вриједности и значај стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда основне школе. 

     Теоријски значај овог истраживања огледа се у томе што детаљном и темељном 

анализом и проучавањем стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда основне школе може се доћи до нових битних података и сазнања који ће помоћи 

и омогућити што лакше и студиозније истраживање овог проблема. Али исто тако, 

резултати проучавања и испитивања феномена стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда основне школе, с једне стране, допринијеће богаћењу и развоју 

теоријских сазнања на подручјима андрагошких дисциплина, а с друге стране, развоју и 

конституисању методике рада у првом разреду основне школе.  

     Практични значај овог истраживања огледа се у томе што добијени резултати и 

изведени закључци могу пробудити и подстаћи просвјетну јавност да се темељније и 

озбиљније посвети овој проблематици, али и свијест самих учитеља да више раде на свом 

стручном усавршавању за рад са ученицима првог разреда основне школе. 

Циљ овог истраживања јесте испитати да ли и како се учитељи стручно 

усавршавају за рад са ученицима првог разреда основне школе, те утврдити све факторе 

који утичу на то усавршавање. 

Задаци овог истраживања су: 

1. установити да ли се учитељи стручно усавршавају за рад са ученицима првог 

разреда основне школе и на које начине, 

2. утврдити садржаје стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда основне школе, 

3. утврдити индивидуалне потребе учитеља за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда основне школе, 

4. испитати тешкоће стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда основне школе и начине на које их учитељи превазилазе и 
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5. испитати да ли су учитељи задовољни организацијом, садржајима и начинима 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе. 

Главна хипотеза овог емпиријског истраживања гласи: претпостављамо да је стручно 

усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе веома лоше и 

слабо, те да не постоје адекватни начини и садржаји тог усавршавања. 

На основу циља и задатака овог истраживања, могуће је поставити сљедеће посебне 

(помоћне) хипотезе: 

1. претпостављамо да се учитељи недовољно стручно усавршавају за рад са 

ученицима првог разреда основне школе, и то на сљедеће начине: семинари, 

писање радова (есеја) на задату тему, тзв.“писане теме“, стручни активи учитеља, 

наставничка вијећа, те одржавање огледних часова, 

2. претпостављамо да су веома уски и неадекватни садржаји стручног усавршавања 

учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе,  

3. претпостављамо да постоје и да су значајно изражене индивидуалне потребе 

учитеља за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда основне 

школе, 

4. претпостављамо да постоје бројне тешкоће стручног усавршавања учитеља за рад 

са ученицима првог разреда основне школе, те да их учитељи превазилазе 

различитим начинима самоусавршавања и 

5. претпостављамо да су учитељи незадовољни организацијом, садржајима и 

начинима стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне 

школе, те да ће дати низ занимљивих приједлога за промјену и побољшање истих. 

Методе истраживања су један од начина организације истраживачког рада. Сам 

проблем, циљ и задаци овог емпиријског истраживања захтјевају кориштење сљедећих 

метода:  

 метода теоријске анализе и синтезе и 

 сервеј метод. 

Метода теоријске анализе и синтезе се користи приликом проучавања релевантних 

писаних извора и различите стручне литературе у којима се обрађују проблеми и питања 

која могу помоћи истраживачу приликом елаборације властитог истраживања (Kundačina i 

Banđur, 2007).   
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Овом методом користила сам се у готово свим етапама овог рада и истраживања. 

Примјеном ове методе проучавала сам педагошко-андрагошку и методолошку литературу, 

књиге, чланке и другу врсту стручне литературе, ради студиозног и темељног 

анализирања стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне 

школе. 

Сервеј метод се користи у ситуацијама када се нека појава истражује онаква каква је у 

стварности, с циљем да се аналитички или дескриптивно сазнају њена битна обиљежја 

(Suzić, 2001). Сервеј методом сам се користила при испитивању ставова и мишљења 

учитеља о њиховом стручном усавршавању за рад са ученицима првог разреда основне 

школе.  

Технике истраживања су истраживачки поступци који се користе у одређеној фази 

истраживања. Унутар једне истраживачке методе примијењују се различите технике 

односно поступци истраживачког рада. Технике омогућују да се организовано, 

систематски и плански дође до постављеног циља. Технике које ћу користити у овом 

истраживању су: 

 анализа садржаја и 

 интервјуисање. 

Анализа садржаја је техника која претпоставља кориштење разних извора, као што су 

записи, књиге и други медији у којима су похрањени различити садржаји које 

истражујемо (Suzić, 2001). У овом истраживању сам се користила анализом садржаја при 

проучавању стручне литературе на основу чега сам доносила закључке потребне за 

истраживање и анализирала прикупљене податке. 

     Друга веома значајна техника овог истраживања јесте интервјуисање. За разлику од 

упитника у коме се писмено одговара на постављена питања, интервјуисање од 

испитаника захтијева да усмено одговара на питања испитивача. Ову технику сам 

примјењивала у непосредном контакту са испитаницима, односно кроз сам разговор са 

њима, при чему сам дошла до информација и података релевантних за предмет овог 

истраживања. 
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Инструменти истраживања имају више значења, али се у литератури најчешће 

објашњавају као „алати“ којима се прикупљају потребни подаци. Без одабира и 

конструкције адекватних истраживачких инструмената није могуће квалитетно провести 

истраживање датог односно одабраног проблема. Инструменти које сам користила у овом 

истраживању су: 

 протокол за анализу садржаја и 

 протокол за интервју. 

Инструменти за анализу садржаја су бројни и разноврсни, то могу бити листићи, 

картончићи, обрасци, протоколи, чек листе, свеске и други. Од свих поменутих 

инструмената за анализу садржаја у овом истраживању сам користила протоколе и свеске. 

Протокол за анализу садржаја сам користила при анализи и дефинисању основних 

појмова, а јединице анализе су биле дефиниције, ријечи и реченице. Ријечи, као јединице 

анализе сам евидентирала и пребројавала, реченице сам преписивала у изворној форми, а 

параграфе или пасусе и дефиниције сам интерпретирала (Panić, 2009). 

     Протокол за интервју је основни инструмент који сам користила у овом истраживању. 

Интервју, није ништа друго, већ разговор између испитивача и испитаника који се одвија у 

виду постављања питања, коментара, сугестија и теза, које поставља испитивач, у сврху 

добијања одговора о неком факту, ставу, гледишту или оцјени, које даје испитаник (Suzić, 

2001). Да би га успијешно провела унапријед сам испланирала и припремила разговор са 

субјектима испитивања. Разговор је текао према унапријед припремљеним питањима 

релевантним за предмет овог истраживања, а која сам усмено постављала испитаницима.       

Тражени подаци о испитанику су: 

 Име и презиме, 

 Године радног искуства/стажа, 

 Претходни ниво образованости (учитељска школа, педагошка академија или 

факултет), 

 Разред који тренутно воде, 

 Основна школа и мјесто у којем се школа налази и 
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 Пет полазних питања које сам постављала учитељима о стручном усавршавању за 

рад са ученицима првог разреда основне школе: 

1. Да ли се стручно усавршавате за рад са ученицима првог разреда основне школе и 

на који начин, односно, начине? 

2. Који су садржаји Вашег стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда 

основне школе, односно каква је структура тих садржаја? 

3. Имате ли потребу/е да се стручно усавршавате за рад са ученицима првог разреда 

основне школе? Објасните!  

4. С којим, односно каквим, тешкоћама и проблемима се сусрећете при стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда основне школе и на које начине их 

превазилазите? 

5. Да ли сте задовољни организацијом, садржајима и начинима стручног усавршавања 

за рад са ученицима првог разреда основне школе? Објасните! 

Узорак истраживања представља коначни дио основног скупа који се на неки начин 

издваја из основног скупа ради испитивања неког обиљежја (Kundačina i Banđur, 2007). 

Ово истраживање сам провела на узорку учитеља са регионалног подручја Бања Луке.  

Одлучила сам се на узорак од десет учитеља који раде или су радили у „новом“ првом 

разреду основне школе. Учитељи које сам одабрала за узорак овог истраживања су 

различити по искуству, годинама рада у струци, нивоу претходне образованости, полу и 

мјесту у којем се школа налази, а у којој тренутно раде. Овај узорак учитеља одабран је 

намијерно и чини хетерогену групу учитеља, што је пожељно, односно неопходно код ове 

врсте истраживања.  

      На овако одабраном узорку би требала прикупити довољно материјала, података и 

искуствених чињеница из васпитно-образовне праксе, а који су релевантни за предмет 

овог истраживања. 

Организација и ток истраживања су веома значајни, јер без добро испланираног и 

организованог истраживања нема ни квалитетних и жељених резултата. Да би приступила 

овом истраживању, односно испитивању учитеља, о њиховом стручном усавршавању за 

рад са ученицима првог разреда основне школе, морала сам прво проучити одговарајућу 

литературу о стручном усавршавању.  
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Том приликом сам се упознала са основним појмовима, различитим видовима, моделима, 

облицима, методама стручног усавршавања, али и проблемима који се јављају током тог 

усавршавања. Након тога саставила сам пет полазних питања за интервју која сам усмено 

постављала одабраном узорку учитеља. Истраживање сам провела у основним школама 

„Јован Дучић“ и „Алекса Шантић“ у Бањој Луци, с тим да су обухваћени учитељи из обје 

централне и подручне школе. Прије самог разговора, испитанике, тј. учитеље које сам 

испитивала замолила сам да буду што јаснији, конкретнији и искренији при давању 

одговора на постављена питања. 
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Резултати емпиријског истраживања 

 

У првом дијелу овог рада настојала сам  детаљно објаснити и анализирати стручно 

усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе. При том сам 

проучавала стручну литературу, књиге и чланке до којих сам могла доћи с обзиром на 

мањак исте. Потом сам провела истраживање путем интервјуа при чему сам дошла до 

неких података и резултата које ћу приказати у другом дијелу овог рада.  

 Поменуте резултате истраживања ћу приказати у складу са редосљедом којим сам 

навела задатке овог истраживања. Што значи да ће бити приказани у пет сљедећих 

поглаваља: 

1. Начини стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне 

школе, 

2. Садржаји стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе, 

3. Индивидуалне потребе учитеља за стручним усавршавањем за рад са ученицима 

првог разреда основне школе, 

4. Тешкоће стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе и 

5. Постојећи систем стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда основне школе, те приједлози промјена тог система. 

У оквиру ових поглавља сам интерпретирала, анализирала и приказала најзначајније 

податке и резултате до којих сам дошла истражујући стручно усавршавање учитеља за рад 

са ученицима првог разреда основне школе. Резултати до којих сам дошла овим 

емпиријским истраживањем су онакви какве сам очекивала што ћемо и видјети у даљем 

тексту овог рада, тј. кроз њихову интерпретацију.  
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Начини стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе су веома штури, недовољни и формални што сам и претпоставила. Кроз 

разговор са испитаницима сам, такође, потврдила и сазнала да су најчешћи начини 

њиховог стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда семинари, активи 

учитеља првог разреда, стручна литература, различита савјетовања, те веома ријетко 

огледни часови. Занимљиво је, да од свих десет испитаника који су учествовали у овом 

истраживању, само један је поменуо припремање и извођење огледних часова у првом 

разреду, као један од начина на који се стручно усавршава за рад са ученицима првог 

разреда основне школе. На питање да ли се стручно усавршавате за рад са ученицима 

првог разреда основне школе и на које начине, поменути испитаник је дао сљедећи 

одговор: 

„На активу наставника разредне наставе, који је одржан почетком школске године, могли 

смо да бирамо да ли ћемо се стручно усавршавати одабиром и писањем тема или 

припремањем и извођењем огледних часова. Одлучила сам се за огледне часове, а осим 

огледних часова најчешћи начин мог стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда јесте стручна литература и наравно интернет“. 

Из одговора испитаника произашло је друго питање: Зашто сте се одлучили за 

огледне часове, а не за тзв. „писане теме“?  

„Огледни часови се у односу на писање одабране теме односе и реализују у пракси, тј. кроз 

непосредан рад са ученицима. Сматрам да ћу при самој припреми и извођењу огледног 

часа у првом разреду више сазнати и научити о раду са ученицима тог разреда него 

писањем и презентацијом неких тема што је углавном монотоно и никог посебно не 

занима. Такође, извођењем огледних часова у првом разреду ћу сазнати мишљења, идеје 

као и позитивне или негативне критике од својих колега и школске службе који ће 

посматрати те часове, што сматрам да ће допринијети проширивању и продубљивању мог 

знања“. 

Одговоре овог испитаника сам издвојила као занимљиве из разлога што је једини 

испитаник који је истакао да може бирати начине свог стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда који се организују на нивоу школе.  



66 
 

Такође, нагласио је да у проширивању и обогаћивању свога знања као и рада има велику 

помоћ и подршку своје школе и цјелокупне школске службе. Али и овај испитаник као и 

већина других негативно критикује све оне видове стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда који се организују ван његове школе, тј. које организују друге 

педагошке институције. 

Међутим, за разлику од овог испитаника већина других испитаника критикује све 

начине стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе, и оне 

који се организују на нивоу школе и оне који се организују ван ње, сматрајући да су 

неадекватни и формални. Чак један испитаник негира постојање било каквог вида 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда које организују наше школе и 

педагошке (просвјетне) институције. Као потврду тога наводим коментар, одговор тог 

испитаника, који каже: 

„Стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе и нема, једино 

семинари који се организују једном у току школске године, на почетку, и који се стално 

своде на исто. У форми су монотоног предавања које вјерујем не користи никоме па ни 

мени. Мој једини начин стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне 

школе јесте проучавање стручне литературе, коју сама набављам и купујем, те тражење 

информација путем интернета. Све што нам школе и Педагошки завод нуди је веома штуро 

и неадекватно па то и не сматрам стручним усавршавањем за рад са ученицима првог 

разреда“. 

Овај испитаник поред негативног става према начинима стручног усавршавања за 

рад са ученицима првог разреда основне школе које организују наше педагошке 

институције, истиче позитиван став према програму „step by step“ и каже за тај програм 

сљедеће: 

„Била сам укључена у програм „step by step“, који је организовао Цивитас 2004. године и 

био је одличан, јер је организован и реализован у форми радионица и симулација. То значи 

да смо ми учитељи били у улози ученика првог разреда, што је одлично, јер најбоље се 

сазнаје нешто ново и проширује знање кроз конкретан рад и праксу“. 
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Већина испитаника, не само овај, имају негативан став према начинима стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе које организују наше 

педагошке институције и школа. При том, истичући „своје“ начине стручног усавршавања 

за рад са ученицима првог разреда основне школе међу којима су најчешћи проучавање 

стручне литературе, интернет и размјена искустава са колегама.  

Један старији учитељ је о начинима стручног усавршавања за рад са ученицима 

првог разреда основне школе рекао: 

„Код нас се, као вид стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, организује 

само један семинар годишње што је мало, а и тај семинар је проформе, ето само да се каже 

да смо били на семинару.  Ја сам при крају свог радног стажа тако да и не морам да се 

нешто посебно стручно усавршавам за рад са ученицима првог разреда, ако ми је шта 

нејасно питам колеге или ми кћерка нађе на интернету“. 

Из овога видимо да старији учитељи избјегавају промјене и новине, због чега и 

„бјеже“ од рада са ученицима првог разреда. Занимљиво је то да за разлику од овог 

учитеља, јединог мушког испитаника који је учествовао у овом истраживању, друге 

старије учитељице су истакле да се посебно и више стручно усавршавају за рад са 

ученицима првог разреда због самих специфичности истог, али и због тога што се како 

кажу: „Ми, старији учитељи увијек морамо прилагођавати многим промјенама и 

новинама које се уводе у наству“. Као начине тог усавршавања су навеле семинаре, активе 

учитеља првог разреда, стручну литературу и часописе, исто као и остали млађи 

испитаници. Питам се из чега произилази различитост одговора ова два старија 

испитаника: да ли због њихове полне разлике или нечег другог? 

Из горе наведених одговора и коментара испитаника о начинима стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда можемо видјети да већина њих критикује 

семинаре као мање–више једини организовани вид стручног усавршавања, али највеће 

критике су упућене семинарима који су у форми предавања док семинаре радионичког 

типа означавају као одличне.  
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Као примјер тога наводим одговор испитаника који каже: 

„Да, стручно се усавршавам за рад са ученицима првог разреда основне школе углавном 

путем семинара који мање–више буду одлични, јер су у форми радионица и симулација“.  

До сличних података је дошао и Спасојевић у своме истраживању квалитета и 

ефикасности семинара путем којих су се учитељи стручно обучавали и усавршавали за рад 

са ученицима првог разреда основне школе. Учесници истраживања које је провео 

Спасојевић, ток и ефекте семинара процијенили су као нешто потпуно ново у свом 

искуству и стручном усавршавању, што су отворено подржали и радије су прихватили 

посебност и практичност педагошких радионица, које су током семинара доминирале, 

умјесто много теоријских предавања (Спасојевић, 2006). До сличних, односно истих 

података је дошла и Жељка Бурцар која је својим истраживањем утврдила да учитељи 

желе и теже за организованим видовима стручног усавршавања, али оним у форми 

радионица и рада у малим групама (Burcar, 2008;  цитирано код Јоргић, 2008, стр. 165). 

На питање, односно потпитање, у којој су форми поменути семинари, савјетовања 

и други организовани видови стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, 

углавном су испитаници давали исте одговоре. Издвајам један од тих одговора, односно 

коментара: 

„Сви семинари, савјетовања и други видови стручног усавршавања за рад са ученицима 

првог разреда којим сам присуствовала су у форми предавања које траје дуго и веома је 

монотоно и досадно. Семинари и други видови стручног усавршавања за рад са ученицима 

првог разреда у таквој форми стварно не обогаћују моја знања нити на њима сазнам нешто 

ново“. 

Занимљиво је да, ипак, поједини испитаници имају позитивне ставове према 

поменутим видовима стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда. Од десет 

испитаника њих двоје су имали такав став. Док су ти испитаници тврдили да су семинари, 

активи учитеља првог разреда и савјетовања, одлични и да путем њих значајно проширују 

и обогаћују своја знања, они други, са негативним ставом су негирали постојање било 

каквих видова стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда и поменуте 

семинаре, активе учитеља првог разреда, савјетовања, и не сматрају начинима стручног 

усавршавања.  
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Ови други испитаници, као једини вид свог стручног усавршавања за рад са ученицима 

првог разреда истицали су самостално сналажење у тражењу стручне литературе и 

потребних информација и података путем интернета.  

Оно што је позитивно и што никако не могу да заобиђем, а што су ми неки 

испитаници истицали као значајно и важно за њихов рад са ученицима првог разреда и 

стручно усавршавање јесте њихова сарадња са колегама. Издвајам одговор једног 

испитаника: 

„Начини мог стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе јесу 

активи учитеља првог разреда, стручна литература и сарадња и искство старијих колега, 

нарочито оних који су више пута водили први разред“.  

Видимо да су једини начини стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда овог испитаника они који се организују на нивоу школе, те стручна литература и 

сарадња са колегама. Нарочито је истицао сарадњу са колегама као најзначајнију и за 

његов рад са ученицима првог разреда и за обогаћивање, проширивање његових знања, те 

за стручну обуку и усавршавање за рад са ученицима првог разреда. Међутим, није толико 

ни битно на које начине се учитељи стручно усавршавају за рад са ученицима првог 

разреда, да ли се сами сналазе – путем литературе, интернета или посјећују и присуствују 

различитим организованим видовима стручног усавршавања. Најгори начин је бити 

пасиван и препустити све случају, тј. чекати да се промијени и друштво и држава и 

школство. Нажалост овим истраживањем је утврђено да има и таквих учитеља. 

Занимљив одговор сам добила од још једног испитаника који је рекао: 

„Присуствовала сам многим семинарима и савјетовањима на којима сам више стекла нових 

знања и обогатила већ постојећа своја знања о раду са ученицима првог разреда, 

различитим идејама, приједлозима и искуствима својих колега него што су томе 

допринијели поменути семинари и савјетовања углавном предавачког карактера“. 

 Мени као просвјетном раднику је било веома драго чути коментаре и одговоре 

испитаника односно учитеља који сарадњу и размјену искустава са колегама сматрају за 

вид свог стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе.  
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Позитивна и пријатна атмосфера и добра сарадња са колегама је веома значајна и 

подстицајна за цјелокупан васпитно–образовни рад и за стручну обуку и усавршавање 

сваког учитеља који ради са ученицима првог разреда, али и са ученицима осталих 

разреда. 

Кроз цјелокупан разговор са испитаницима о начинима стручног усавршавања за 

рад са ученицима првог разреда сазнала сам, односно закључила, да неки испитаници 

очекују (чекају) да им нешто већ готово падне с неба и при том углавном криве 

институције и школу, а они готово ништа не раде на свом стручном усавршавању за рад са 

ученицима првог разреда. На питање како се стручно усавршавате за рад са ученицима 

првог разреда углавном одмах крену са критикама већ постојећих облика стручног 

усавршавања које организују педагошке (просвјетне) институције, без конкретног 

одговора на постављено питање. Да би можда оправдали себе и свој немар за стручним 

усавршавањем и обуком за рад са ученицима првог разреда неки испитаници, односно 

учитељи, критикују и негирају све друго осим себе и свог рада. Један од испитаника је 

рекао: 

„Школа једино организује активе учитеља првог разреда на којима радимо тзв. „писане 

теме“, које или презентујемо пред колегама и школском службом или их предајемо 

педагогу с чиме и почиње и завршава сваки вид мог стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда основне школе“.  

Како видимо једини начин на који се стручно усавршава овај испитаник јесте 

писање тзв. „писаних тема“ што му је наметнуто од стране школе, те ништа друго не ради 

на свом стручном усавршавању за рад са ученицима првог разреда, а и то ради зато што 

„мора“. Ако је писање тзв. „писаних тема“ једини вид и начин стручног усавршавања за 

рад са ученицима првог разреда овог испитаника, а што се из његовог одговора види да 

јесте, онда можемо слободно рећи да се он стручно не усавршава, јер тзв. „писане теме“ 

које се на тај начин реализују и немају неку сврху у богаћењу знања. Каква је сврха и 

значај одабрати неку тему, написати је, односно преписати из књига и литературе, и 

предати педагогу? Овдје се можемо питати: да ли педагог уопште прочита и прегледа дату 

тему односно рад на одабрану тему? 
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Поред овог испитаника још два испитаника, који су водили или воде први разред 

основне школе су се изјаснили да нису ни једном присуствовали организованим видовима 

стручног усавршавања за рад са тим ученицима (семинари, савјетовања и сл.), те да се 

сами стручно усавршавају и обучавају по њиховим ријечима „како знају и умију“. На 

питање због чега, односно зашто нисте присуствовали организованим видовима стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда, један од испитаника је рекао: 

„Нисам присуствовала ни једном семинару или другом виду стручног усавршавања за рад 

са ученицима првог разреда, највише због личних обавеза. Чак одавно нисам била и на 

активу учитеља првог разреда, ни ове године иако водим тај разред, јер имам пуно личних 

обавеза а и ти активи се организују прије подне, тј. у првој смјени када ја имам наставу“.   

Овај испитаник истиче личне обавезе и лошу организацију школе као „изговор“ 

своје незаинтересованости за проширивање свога знања и за стручно усавршавање за рад 

са ученицима првог разреда. Међутим, сматрам да се све може ускладити и постићи када 

неко жели да напредује у свом послу, да проширује своја знања и обогаћује своју личност, 

те да постиже боље резултате. Из овог и сличних одговора закључила сам да разлог 

неприсуствовања неких учитеља, испитаника организованим видовима стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда је, с једне стране, незаинтересованост 

учитеља да обогаћују своја знања, а с друге стране, неадекватна и формална организација 

постојећих облика стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе. Ова чињеница је веома забрињавајућа, јер показује да неки учитељи нису 

спремни да прихвате новине и промјене, али и они који их уводе мало простора и 

могућности дају учитељима за њихову стручну обуку и усавршавање за рад са ученицима 

првог разреда.  

О начинима стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, учитељи, 

испитаници су давали помало разнолике одговоре, ставове, коментаре и мишљења. Оно 

што треба истаћи и што је значајно јесте да се од њих десет, који су учествовали у овом 

истраживању осам активно стручно усавршава за рад са ученицима првог разреда и да се 

усавршавају на различите начине, што се из њихових одговора и коментара може и 

видјети. Учитељи желе да се стручно усавршавају и обогаћују своја знања, али им нису 

дате могућности ни средства.  
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Међутим, ипак се они сналазе сваки на своје начине што је веома похвално. Да би 

обогатили себе, своја знања и свој рад са ученицима првог разреда учитељи треба да 

стално трагају за новим информацијама и сазнањима и при томе не треба да чекају да им 

неко пружи могућности и шансе, већ треба да их сами проналазе.  

Садржаји стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе, како сам сазнала кроз разговор са испитаницима, односно учитељима, су 

веома уски и неадекватни. Као што су испитаници исказали негативан став према 

начинима стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда основне школе, такав 

став је већина испитаника имала и према садржајима тог усавршавања. Многи испитаници 

су истакли и нагласили да поменути семинари, савјетовања и активи учитеља су углавном 

само информативног карактера, те да их као такве и не сматрају видом стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда. Као примјер тога наводим сљедећи 

одговор, коментар једног испитаника: 

„По мени, семинари су информативног карактера и на њима водитељ прича, на примјер, о 

уџбеницима за први разред и евентуалним промјенама у њима. Док на активима учитеља 

првог разреда углавном расправљамо, причамо о актуелним проблемима на нивоу школе, 

као што су недостатак дидактичких материјала и наставних средстава за рад у првом 

разреду, како и кад са ученицима првог разреда кренути са почетним читањем и писањем и 

слично, што не сматрам за садржаје који би обогатили и проширили моје знање за рад са 

ученицима првог разреда“.  

 Више од половине испитаника који су учествовали у овом истраживању су дали 

сличне одговоре и коментаре на питање о садржајима стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда основне школе. Мени је био занимљив одговор, коментар једног 

старијег испитаника који је о садржајима стручног усавршавања за рад са ученицима 

првог разреда рекао сљедеће: 

„Све што организују наше просвјетне институције при том мислим на семинаре, 

предавања, савјетовања, као и садржаји који се на њима реализују, немају смисао ни сврху 

за нас који радимо са ученицима првог разреда. Примјера ради, на посљедњем семинару 

којем сам присуствовала, предавач је на самом почетку семинара рекао да је тема истог 

„Књиге односно уџбеници за први разред“, те је само причао о тим уџбеницима (шта је у 

њима добро а шта лоше, шта би се могло промијенити и сл.). А ми присутни учитељи смо 
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пасивно слушали и никаква друга питања или коментаре није уважавао нити прихватао, 

иако су се односила на рад са ученицима првог разреда. Оно што је апсурдно можда и 

иронично, да исти тај предавач који нам је држао предавање о уџбеницима првог разреда 

се није удостоио да донесе нити једну књигу односно уџбеник првог разреда, о којима је 

причао три – четири сата. Барем да смо ми унапријед били обавијештени о теми семинара 

па да се припремимо, тј. донесемо своје уџбенике. Водитељи свих видова, облика стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда само „отаљавају“ свој посао, вјероватно 

ради новца, а нас учитеље школа „присиљава“ да присуствујемо тим видовима стручног 

усавршавања и да при том сами сносимо трошкове истог“. 

Примјер који је навео овај испитаник нам говори каква је најчешћа структура 

садржаја на семинарима и другим организованим видовима стручног усавршавања за рад 

са ученицима првог разреда. Причати пар сати о промјени уџбеника, а притом не донијети 

тај уџбеник је стварно апсурдно и не користи никоме. Треба учитеље кратко о томе 

информисати, али то треба да уради неко на нивоу школе (на примјер, педагог), али уз 

демонстрацију, односно, показивање тог уџбеника. Међутим, ово нам само још једном 

показује и говори о информативном карактеру садржаја организованих видова стручног 

усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда. 

 Како видимо испитаници су веома критични према готово свим организованим 

видовима стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда и садржајима истих. 

Кроз разговор са испитаницима закључила сам и сазнала да се већина њих слаже у једном, 

а то је истицање себе и свога рада и труда при стручном усавршавању за рад са ученицима 

првог разреда. Највише истичу да путем литературе проналазе различите садржаје којима 

обогаћују и проширују своја знања, што доприноси квалитету њиховог рада са ученицима 

првог разреда, као и бољим резултатима тог рада.  

На које садржаје се највише базирају при проучавању стручне литературе као 

једног од доминантних начина њиховог стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда већина испитаника је истакла, да при проучавању стручне литературе садржаји на 

које се базирају су процјена, односно вредновање ученика првог разреда. Већина 

испитаника истиче да је процјена ученика доста конфузна и тешка, чак и за оне који су 

више пута водили први разреда, те да се из тог разлога стално морају изнова информисати 

и стручно обучавати за ту процјену.  
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У суштини сваки испитаник има „своје“ садржаје на које се највише базира у свом 

стручном усавршавању за рад са ученицима првог разреда. Неки истичу да се највише 

баве, односно највише се стручно обучавају и усавршавају за планирање и припремање 

рада, док други истичу организацију рада, процјену ученика, карактеристике 

шестогодишњака и слично. Испитаници наглашавају да: „Данас, у настави, нарочито у 

раду са ученицима првог разреда учитељ треба да буде, не смо учитељ већ и психолог, 

педагог, логопед, те да би то био „мора“ да се стручно усавршава и да проучава 

различите садржаје психологије и педагогије како би постигао квалитетне резултате 

или чак било какве резултате“.  

 Каква би требала бити структура садржаја стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, испитаници су давали различите одговоре, сваки према својим 

потребама. Издвајам један од њих: 

„Садржаји стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда који се реализују на 

нивоу школе или на различитим семинарима, савјетовањима и слично су стварно 

бесмислени и безначајни, те као такви не могу допринјети проширивању мога знања и 

рада. Ти садржаји би се требали односити, на примјер на рад са дјецом са посебним 

потребама који се укључују у први разред и примјена инклузивне наставе, што је велики 

проблем у нашим школама и настави, рад у комбинованим одјељењима у која су укључени 

ученици првог разреда и слично“. 

Ако се већ, како кажу испитаници, на организованим видовима стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда прича о актуелним проблемима и 

питањима школства, као што су промјене уџбеника, недостатак средстава и слично, онда 

су ова два питања која је навео испитаник још компликованија и тежа, па учитеље треба 

упознати и упутити у то како да се носе са њима кроз свој рад у првом разреду. Причати о 

уџбеницима и промјенама у истим, по мом мишљељу, и није толико значајно и пресудно 

за рад једног учитеља, колико је значајно како да ради са дјецом са посебним потребама 

или у комбинацији у коју је укључен и први разред.  
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Забиљежила сам још један занимљив одговор испитаника који је рекао: 

„Недавно на једном семинару који се односио на рад са ученицима првог разреда водитељ 

је причао, о уџбеницима за први разред,  док смо ми наравно пасивно слушали, а ја сам га, 

пошто сам тад водила ученике првог разреда у комбинацији са још два разреда, питала 

како бих могла да што успјешније организујем рад у таквој комбинацији, а водитељ 

семинара ми је рекао „ради како знаш и умијеш“. Шта онда да ти ја кажем о садржајима 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда и њиховој реализацији?“ 

Овај одговор и коментар стварно показује и говори о неадекватности садржаја 

стручног усавршавања који се намећу учитељима, али не само о томе, већ и о цјелокупном 

систему стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда, те о томе ко 

води учитеље кроз тај систем. То значи да учитељи углавном сами проналазе садржаје 

којима обогаћују и проширују своја занања и свој рад са ученицима првог разреда.  

Неким испитаницима је једини начин стручног усавршавања за рад са ученицима 

првог разреда стручни актив учитеља првог разреда, а садржаји тог усавршавања су 

планирање и организација рада заједно са колегама. То је веома поражавајуће, јер с 

обзиром на специфичности првог разреда и ученике истог, сваки учитељ треба стално да 

трага за новим сазнањима и садржајима којима ће обогатити своја знања и свој рад. Као 

потврду тога наводим коментар једног од испитаника: 

„Садржаји мог стручног усавршавања су планирање (годишње и мјесечно) и организација 

рада у првом разреду, о томе причам и састављам планове и организујем рад заједно са 

колегама на стручним активима учитеља. Мени ништа друго и није потребно, али ако ми 

нешто затреба пронађем на интернету“. 

На питање како се реализују садржаји стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда, добила сам углавном исте одговоре испитаника. Овим 

истраживањем сам потврдила и сазнала да се реализација садржаја стручног усавршавања 

за рад са ученицима првог разреда најчешће врши путем усменог излагања, односно, 

путем класичног фронталног предавања. Врло ријетко се садржаји стручног усавршавања 

реализују путем радионица и различитих демонстрација.  
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Да се садржаји реализују најчешће усменим излагањем потврђује и сљедећа изјава једног 

испитаника:       

„Семинари и савјетовања су углавном сваке године исти и на њима се прича, тј. водитељ 

прича о планирању рад, вредновању ученика или о организацији рада у првом разреду, али 

све у форми предавања“.   

Како видимо, испитаници углавном негативно оцјењују предавачки карактер 

реализације садржаја стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда, 

док позитивно оцјењују радионичке начине реализације тих садржаја. До сличних 

података и резултата је дошао и Спасојевић у свом истраживању, у којем су испитаници 

позитивно оцјенили радионице које како су рекли „указују на рјешавање практичних 

проблема рада“ (Спасојевић, 2006, стр. 204). Поред овог, издвајам још један занимљив 

одговор: 

„Садржаји стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда које нам нуде наше 

просвјетне институције нису адекватни, јер тим садржајима не могу да обогатим своја 

знања и рад. За садржаје стручног усавршавања сматрам оне који су нови и мени 

непознати и чија реализација ће ме мотивисати и подстаћи да их дубље и темељније 

упознам, те на тај начин обогатим своја знања а самим тим и свој рад са ученицима првог 

разреда“.   

Овај одговор, односно коментар, нам указује на то да садржаји стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда треба да одговарају и да се одређују 

према стварним потребама учитеља и потребама васпитно-образовне праксе. Да би се 

избјегла монотонија и досада, али и информативни карактер семинара и других видова 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, можда би и учитељи требали 

учествовати у креирању и одређивању тих садржаја. Само тако ће учитељи научити оно 

што их интересује, оно што им је страно и непознато, те ће тиме задовољити своје потребе 

за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда и побољшати и 

унаприједити властити рад, а не да им „неко“ из Педагошког завода или других 

педагошких институција „предаје“ нешто што учитеље нити занима нити обогаћује 

њихова знања. 
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Стварно има учитеља који нису присуствовали ни једном организованом виду 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда на којима су реализовани 

садржаји који се односе на рад са тим ученицима, што потврђује сљедећи коментар: 

„Иако, ево већ пету годину водим први разред, никад нисам присуствовала, односно била 

ни на једном семинару или другом облику стручног усавршавања гдје су реализовани 

садржаји који се односе на први разред или на рад са ученицима првог разреда. Углавном 

сама проучавам оне садржаје који ме интересују, а најчешће се бавим процјеном ученика 

првог разреда“.          

Из овог и сличних одговора и коментара сам стекла утисак да већина испитаника 

није заинтересована за облике стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда 

које организују наше просвјетне институције због чега их избјегавају, а разлог томе је 

најчешће монотоност и једноличност истих као и њихових садржаја. 

Међутим, има и оних испитаника односно учитеља који су истицали да ипак на 

неким семинарима и другим облицима стручног усавршавања водитељ истог даје неке 

смјернице за планирање и организацију рада у првом разреду што сваки учитељ може 

искористити у раду са ученицима тог разреда. Таквих учитеља је веома мало, јер у овом 

истраживању само један испитаник је истакао, односно, имао позитиван став према 

садржајима семинара и других организованих видова стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда. То потврђује његов одговор: 

„Садржаји семинара којима сам присуствовала су, између осталог, били планирање рада у 

првом разреду и сама организација рада за шта смо добили одређене смјернице, које се 

свакако могу искористити у раду са ученицима првог разреда, ако се пажљиво слушају и 

биљеже“.  

Ово показује да ипак има, али, како сам сазнала кроз ово истраживање, веома мало 

испитаника који садржаје семинара или других видова стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда користе и којима обогаћују своја знања, али и рад са ученицима 

тог разреда. Све што се учитељу пружа у његовом радном вијеку, а чиме може да обогати 

и прошири своја знања, изгради своју личност и унаприједи свој рад треба да искористи. 

Такође, треба и сам да улаже доста труда и напора и да доста ради, не само у учионици 

већ можда много више ван ње, како резултати не би изостали.  
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Приликом избора и реализације садржаја стручног усавршавања на нивоу школа 

требало би, дакле, консултовати и учитеље, јер је очигледно да они нису у потпуности 

задовољни ни начинима ни садржајима стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда основне школе. Они би својим приједлозима заснованим на искуству стеченом 

кроз васпитно-образовни рад са ученицима првог разреда могли допринијети унапређењу 

сопственог рада са ученицима тог разреда, а тиме и рада школе. 

Индивидуалне потребе учитеља за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда основне школе су значајно изражене готово код свих 

учитеља, што је и потврђено у разговору са њима. Скоро сви испитаници су се сложили са 

тим да постоје и да су веома изражене њихове личне потребе за стручним усавршавањем 

за рад са ученицима првог разреда, те да их задовољавају на сличне, готово исте начине, 

што ћемо и видјети у њиховим одговорима. Оно што је, такође, утврђено овим 

истраживањем је то да су индивидуалне потребе учитеља за стручним усавршавањем за 

рад са ученицима првог разреда веома различите, тј. сваки учитељ има неку своју потребу 

односно потребе. Овдје ћу издвојити неке занимљиве одговоре и коментаре испитаника о 

индивидуалним потребама за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда. 

На питање имате ли личну потребу, односно потребе, да се стручно усавршавате за 

рад са ученицима првог разреда и за чим постоје те потребе један испитаник је рекао: 

„Имам, како да не, потребу да се стручно усавршавам за рад са ученицима првог разреда. 

Највише постоји потреба да се стручно обучавам и усавршавам за годишње и мјесечно 

планирање рада и градива у првом разреду“. 

Док већина других испитаника истиче да за свим, односно за све, постоје потребе 

да се стручно усавршавају за рад са ученицима првог разреда, овај испитаник издваја 

једну потребу. Иако са ученицима првог разреда ради већ пету годину каже да је за њега 

планирање рада у првом разреду доста тешко и да има веома изражену потребу да се 

усавршава и обучава за то планирање. Ово нам показује да испитаник није адекватно или 

никако обучен за рад са ученицима првог разреда и да доста треба радити на свом 

стручном усавршавању чиме ће и задовољити поменуту потребу.  
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Планирање рада је основа и темељ за сваки успијешан рад, јер без добро испланираног 

рада изостаће и квалитетни резултати истог. Кроз разговор са овим испитаником 

закључила сам да он са ученицима првог разреда ради онако како му његове могућности и 

знање допуштају, при том не улажући посебан труд да се стручно усавршава и проширује 

своја знања чиме би и задовољио потребу коју је истакао. Након толико година рада са 

ученицима првог разреда овај испитаник или неће или не жели да напредује и да задовољи 

поменуту потребу за стручним усавршавањем. 

За разлику од овог испитаника који је издвојио једну примарну потребу за 

стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда, други испитаник је рекао 

сљедеће: 

„Имам потребе да се стручно усавршавам за рад са ученицима првог разреда и постоје 

потребе за свим: за вођење дневника и друге школске документације, за планирање рада, за 

организацију рада, а највише за процјену ученика првог разреда“.  

Из одговора, коментара овог испитаника можемо видјети да има мноштво потреба 

за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда. Слажем се са овим 

коментаром, јер је први разред стварно нешто ново у нашем школству у који су учитељи 

мање–више ушли неспремни. Дводневни семинари који су организовани прије самог 

увођења шестогодишњака у основну школу и на којим су присуствовали само неки 

учитељи нису ни приближно довољни за стручну обуку и упознавање учитеља са радом у 

првом разреду. Од увођења шестогодишњака у основну школу требали су, и још увијек 

треба, да се организују различити видови стручног усавршавања којима би били 

обухваћени сви учитељи, а не само они који тренутно воде први разред. 

Ако учитељи имају индивидуалне, личне потребе да се стручно усавршавају за рад 

са ученицима првог разреда, а из њихових одговора видимо да постоје бројне и различите 

потребе, онда те потребе треба и задовољити.  
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Из чега је произашло питање: Како задовољавате своје потребе односно потребу за 

стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда?  

„Све своје индивидуалне потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог 

разреда задовољавам самосталним тражењем и кориштењем литературе, књига, уџбеника, 

интернета и других извора. Да бих дошла до поменутих извора улажем властита средства и 

углавном се сама сналазим да бих задовољила потребе за стручним усавршавањем и што 

боље и квалитетније организовала рад у свом првом разреду, који је у комбинацији са 

другим разредом чиме је отежан тај рад и из чега произилазе још многе потребе да се 

додатно обучавам. На примјер, како радити у таквој комбинацији“. 

Издвајам још један сличан, али занимљив коментар: 

„Пошто наше школе немају или не одвајају довољно средстава да нас, учитеље, шаљу на 

различите облике стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, морам сама да 

се стручно усавршавам и задовољавам своје потребе за истим проучавајући стручну 

литературу, користећи интернет, те кроз консултације са старијим колегама“. 

Из изјава ова два испитаника можемо запазити да се сами сналазе при 

задовољавању својих, индивидуалних потреба за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда. Оба испитаника наглашавају да издвајају сопствена средства да 

би задовољили потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима тог разреда, опет 

критикујући школу и педагошке институције које не издвајају готово никаква средства за 

стручно усавршавање учитеља, нити им помажу да задовоље своје потребе за истим. 

Међутим, ако нису задовољене потребе учитеља за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда неће бити задовољене ни потребе школе. Ту чињеницу треба да 

имају у виду све педагошке институције, а нарочито школа. 

Начини на који већина испитаника задовољава све горе поменуте потребе за 

стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда су мање–више исти или 

слични.  
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Издвојила сам још један занимљив одговор испитаника који своје потребе за стручним 

усавршавањем за рад са ученицима првог разреда задовољава на више начина: 

„Наравно да имам потребе да се стручно усавршавам за рад са ученицима првог разреда. 

Углавном их задовољавам проналазећи и проучавајући различиту стручну литературу, 

користећи интернет, размијењујући искуства и идеје са колегама, те користећи различите 

идеје и информације са семинара и других облика стручног усавршавања којима сам 

присуствовала“. 

Из одговора и констатације овог испитаника можемо видјети да он своје 

индивидуалне потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда 

задовољава на све могуће начине, што је веома похвално. Али, можемо видјети и то да сви 

испитаници, тј. они који имају потребу/е да се стручно усавршавају за рад са ученицима 

првог разреда, те потребе задовољавају кроз различите начине самоусавршавања. То значи 

да већини испитаника недостатак материјалних средстава и могућности не представља 

никакву препреку да се стручно усавршавају за рад са ученицима првог разреда и да 

задовоље своје индивидуалне потребе за тим усавршавањем. Претходни одговори 

показују и то да су учитељи доста мотивисани и да желе да богате и унапређују своја 

знања и рад, што их истовремено подстиче на стручно усавршавање за рад са ученицима 

првог разреда чиме ће задовољити своје потребе за истим.  

До истих података и резултата је у свом истраживању дошла и Жељка Бурцар, која 

је утврдила постојање и значајну израженост потреба за стручним усавршавањем. У 

интерпретацији података и резултата до којих је дошла Бурцарева, између осталог, 

утврђено је да се учитељи желе стручно усавршавати кроз искуства из праксе (Burcar, 

2008;  цитирано код Јоргић, 2008, стр. 165). Такође, из резултата и података до којих сам 

дошла можемо видјети да знатан број испитаника који су учествовали у овом 

истраживању своје индивидуалне потребе задовољава размјеном искустава и идеја са 

колегама, што и јесу искуства из праксе. То значи да испитаници који су учествовали у 

овом истраживању, не сви али знатан број њих, не само да желе већ се стручно 

усавршавају за рад са ученицима првог разреда и задовољавају своје потребе за истим 

кроз искуства из праксе. 
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Потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда су, како сам 

већ претходно навела, веома различите код учитеља. Једни су истицали да имају потребе 

за иновирање рада и упознавање са различитим иновацијама које се могу примијенити у 

првом разреду, други су истицали потребе за цјелокупном организацијом рада у првом 

разреду и примјеном различитих метода и облика рада у истом, док су трећи наглашавали 

потребу да се стручно обучавају и усавршавају за рад са дјецом са посебним потребама 

која се укључују у први разред. 

Примијетила сам да ниједан од десет испитаника није споменуо да има потребу да 

се стручно усавршава за квалитетену комуникацију са шестогодишњацима, за стварање 

позитивне атмсфере и климе у разреду са тим ученицима, за социјализацију ученика и 

слично. Сви су се фокусирали на конкретан рад у првом разреду и истицали су, како 

видимо, да само за тим постоје потребе да се стручно усавршавају. Можда учитељи 

сматрају да за то немају потребе, јер у стварању климе, комуникацији и социјализацији 

шестогодишњака користе своја искустава стечена у раду са ученицима других разреда. 

Међутим, има и оних испитаника који су изјавили да немају никакве потребе да се 

стручно усавршавају за рад са ученицима првог разреда. Од десет испитаника који су 

учествовали у овом истраживању два испитаника су рекли да немају никакву потребу/е да 

се стручно усавршавају за рад са ученицима првог разреда. Као потврду тога наводим 

њихове изјаве: 

„На моју срећу, у кући имам просвјетног радника, тј. учитеља који ми је помагао и кроз 

школовање и данас ми помаже у раду, тако да немам неке нарочите односно посебне 

потребе да се стручно усавршавам за рад са ученицима првог разреда, али не би било на 

одмет да има више облика и могућности за то усавршавање“. 

Други испитаник који негира постојање било каквих потреба за стручним усавршавањем 

за рад са ученицима првог разреда рекао је: 

„Ја сам учитељ пред пензију, што сам се стручно усавршавао за рад са ученицима првог 

разреда, усавршавао сам се, тако да немам никакве потребе за тим“. 
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Кроз разговор са овим испитаницима закључила сам да се колико је год то могуће 

„ограђују“ од утицаја других и да не желе или неће да прихвате никакве промјене ни 

новине које им се намећу са стране, из чега и произилази њихово негирање постојања 

било каквих потреба за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда. 

Међутим, сматрам да сваки учитељ, без обзира на ниво образованости и креативности 

„мора“ да има било какву, па макар и најмању потребу да се стручно усавршава за рад не 

само са ученицима првог разреда, већ за рад са ученицима и осталих разреда. С мојим 

мишљењем и ставом о постојању потреба за стручним усавршавањем за рад са ученицима 

првог разреда сагласан је, односно, слаже се један од старијих испитаника: 

„Вјерујем да сваки учитељ има потребу или потребе да се стручно усавршава за рад са 

ученицима првог разреда. Ја увијек имам потребу за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда, јер сви учитељи па и ја још увијек „лутамо“ при планирању, 

припремању и самој реализацији садржаја са ученицима првог разреда“.  

Сваки човјек има одређене потребе које се не јављају „тек тако“, већ углавном 

произилазе из нечега. Тако и потребе учитеља за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда највјероватније произилазе из нечега, што сам постављајући 

питање: из чега произилазе потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог 

разреда, покушала и сазнати. Добила сам занимљиве одговоре: 

„Први разред и рад са ученицима тог разреда је доста конфузан и недефинисан из чега и 

произилазе поменуте потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог 

разреда“. 

Готово сви учитељи, испитаници су помало критични према првом разреду и 

истичу да постоје потребе за свим и да произилазе из саме концепције првог разреда која 

се доста разликује од концепције осталих разреда. Потребе претходног испитаника за 

стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда, како видимо, произилазе из 

недефинисаности тог разреда, док други испитаник истиче сљедеће: 

„Све моје потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда 

произилазе из самих специфичности тог разреда и незрелости ученика. Често не знам 

колико ти ученици могу ни колико знају, те шта с њима радити“. 
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Слажем се са овим коментарима као што се слаже већина испитаника који су 

учествовали у овом истраживању. Први разред, а и шестогодишњаци који су у њега 

укључени, одликују се многим специфичностима и карактеристикама из чега произилазе 

многе потребе за стручном обуком и усавршавањем за рад са тим ученицима. Међутим, 

драго ми је било чути да испитаници ипак изналазе различите начине да задовоље све горе 

поменуте потребе, без обзира из чега оне произилазиле. 

Како сам већ навела, скоро сви испитаници имају потребу или потребе да се 

стручно усавршавају за рад са ученицима првог разреда, али стално истичу и наглашавају 

да те потребе задовољавају сами се сналазећи, јер им школа и друге педагошке 

институције не пружају и не омогућавају никаква средства да их задовоље. Међутим, 

сматрам да и учитељи и просвјетне институције, укључујући и школу, треба да више 

улажу заједничког труда и ангажовања да би задовољили постојеће и веома изражене 

потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда, јер само на тај 

начин ће остварити квалитетан рад и позитивне резултате истог.  

Да би школски систем данас, у времену брзих и великих промјена и реформи 

функционисао, учитељи „морају“, односно требају бити спремни да се константно 

стручно усавршавају нарочито за рад са ученицима првог разреда, да се радо информишу 

о свему што је ново у вези са струком и радом у том разреду, да желе да прошире спектар 

својих знања из различитих подручја и на тај начин допринесу унапређењу првенствено 

сопственог рада, али и рада саме школе. 
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Тешкоће стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда 

основне школе су, како сам претпоставила бројне и учитељи их превазилазе различитим 

начинима самоусавршавања. Кроз разговор са испитаницима, учитељима сазнала сам да 

постоје бројне и различите тешкоће и проблеми с којим се сусрећу при стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда. Као што смо видјели да учитељи 

индивидуалне потребе за стручним усавршавањем за рад са ученицима првог разреда 

задовољавају сами се сналазећи, на исти начин превазилазе и велики број тешкоћа с 

којима се сусрећу при том усавршавању. Као потврду тога наводим одговор, коментар 

сљедећег испитаника: 

„Цјелокупан систем стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда је 

неадекватан и постоји много тешкоћа. Сама сам себи препуштена и сама трагам за 

информацијама и новим идејама као и већина мојих колега. То значи да се морам 

задовољити оним што сама урадим и снађем се“. 

Већина испитаника су имали сличан став и давали су сличне изјаве и готово сви 

они, као најчешћу и највећу тешкоћу и проблем с којим се сусрећу при стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда наводе недостатак адекватне стручне 

литературе, те материјалних средстава за набавку те литературе. Оно што испитаници 

наводе као проблем јесте мали број семинара и других облика стручног усавршавања за 

рад са ученицима првог разреда, као и неадекватност истих, тј неусклађеност програма и 

садржаја тих семинара са стварним практичним потребама васпито–образовног процеса, 

те често лоша организација школе. Као потвру тога наводим сљедећи коментар: 

„Највећи проблем и тешкоћа с којом се стално сусрећем при стручном усавршавању за рад 

са ученицима првог разреда јесте лоша организација школе. Конкретно, ове школске 

године до скоро самог њеног почетка нисам знала који ћу разред водити, па из тог разлога 

нисам ни присуствовала семинару који је организован у августу, а који се односио на рад 

са ученицима првог разреда“. 

Овај испитаник истиче да се стално сусреће са тим проблемом, односно тешкоћом 

која га спречава да се стручно усавршава за рад са ученицима првог разреда. Лоша 

организација школе у комбинацији са недостатком стручне литературе стварно 

представља велику тешкоћу, међутим, то не би требало да учитеље спријечава да се 
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стручно усавршавају, али може доста да их успори и да им буде препрека на њиховом 

путу напредовања и успона.  

Као тешкоћу стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда 

испитаници, учитељи истичу скоро никакву стимулацију учитеља која би их подстакла на 

то усавршавање, то потврђује сљедећи коментар, одговор: 

„Ми, учитељи од стране школе или других педагошких институција немамо ни 

материјалну ни било какву другу стимулацију која би нас подстицала на стручно 

усавршавање за рад са ученицима првог разреда. Стручну литературу, одлазак на 

семинаре, савјетовања и све друго сами морамо набавити и обезбједити улажући властита 

средства, а при том се нико не пита да ли ми за то имамо могућности или не“. 

Готово сви испитаници као једну од тешкоћа наводе недостатак стимулације 

учитеља за стручно усавршавање за рад са ученицима првог разреда. Овим истраживањем 

је утврђено, како можемо видјети из свих коментара и одговора испитаника, да њима то не 

представља препреку да обогаћују своја знања и да се стручно усавршавају за рад са 

ученицима првог разреда. С обзиром да од нашег школства и државе не можемо 

очекивати пуно, можда чак и ништа, сваки учитељ треба да се стручно усавршава онако и 

онолико колико му његове могућности дозвољавају. Многе наше школе нису опремљене 

ни основним средствима која су потребна за рад у настави, а камоли да се издвајају 

материјална или нека друга средства за стручно усавршавање учитеља за рад са 

ученицима првог разреда. Међутим, ми, учитељи не треба да тражимо кривца, већ треба 

да сами радимо на изградњи себе, своје личности и свога рада који ће само на тај начин 

резултирати квалитетним резултатима и васпитаним и изграђеним ученицима, те нам то 

треба бити основна мотивација за даљу стручну обуку и усавршавање за рад са ученицима 

првог разреда.  
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Занимљив је коментар још једног испитаника који као тешкоћу стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда издваја сљедеће: 

„Једна од већих тешкоћа с којом сам се сусрела при стручном усавршавању за рад са 

ученицима првог разреда и у свом раду јесте што се сви видови тог усавршавања 

организују на почетку школске године. Па се питам шта је са оним учитељима који 

стартују у рад са ученицима првог разреда у другом полугодишту, међу којима сам, више 

пута, била и ја“.  

Констатација и питање овог испитаника је само потврда да су учитељи стварно 

препуштени сами себи и да се сами морају сналазити да би проширили и обогатили своја 

знања о раду са ученицима првог разреда, те да би превазишли све поменуте тешкоће и 

проблеме стручног усавршавања за рад са ученицима тог разреда. Ово је и доказ тога да 

они који организују не толико разнолике видове стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, ипак само „отаљавају“ свој посао. Према изјавама испитаника 

све  проблеме и тешкоће превазилазе онако како се сами снађу, а најчешће кроз сарадњу 

са колегама и тражећи потребне информације и податке на интернету. То потврђује 

сљедећи одговор, односно коментар испитаника: 

„Мало је семинара и стручне литературе, а те тешкоће превазилазим тражећи потребне 

податке на интернету, у стручној литеретури до које успијем „доћи“, те сарађујући са 

колегама из своје школе и колегама из других школа“. 

Изјава и коментар овог испитаника само потврђују и показују чињенично стање у 

нашем школству, јер сама сам се увијерила, приликом писања овог рада, да је стручна 

литература која „говори“ о раду са ученицима првог разреда веома оскудна и да је има 

веома мало. С обзиром на мањак те литературе сматрам да је, од свих начина које је 

испитаник навео а путем којих превазилази тешкоће стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, највреднији и најбољи сарадња са колегама, јер претпостављам 

да учитељи са интернета углавном преузимају готове припреме, планове и слично, а то и 

није најбољи начин да сазнају нешто ново, те да превазиђу све тешкоће стручног 

усавршавања.  
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Поред малог броја семинара и других организованих видова стручног усавршавања 

за рад са ученицима првог разреда, што сви учитељи, испитаници истичу као тешкоћу 

стручног усавршавања, не могу да не издвојим још једну тешкоћу за коју вјерујем да је 

честа и да представља не само тешкоћу, већ и велики проблем учитељима при стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда. Та тешкоћа је неусклађеност програма и 

садржаја стручног усавршавања са стварним практичним потребама васпитно–образовног 

процеса. Као примијер тога наводим коментар једног од испитаника: 

„Програми и садржаји, као и њихова реализација, и на то мало семинара и других видова 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда што се организују, нису у складу 

са стварним потребама рада учитеља у првом разреду нити с цјелокупном васпитно–

образовном праксом“.  

Вјерујем да из ове неусклађености и произилази негативан став учитеља према 

свим организованим видовима стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, 

па им из тог разлога није ни битно нити им је стало да посјећују и присуствују тим 

видовима стручног усавршавања. Ако је стварно тако онда од учитеља не можемо ни 

очекивати да, поред свих обавеза које од њих захтјева сам њихов позив, присуствују 

нечему од чега како они кажу немају користи и што не може допринијети проширивању 

њихових знања и обогаћивању њиховог рада и личности.  

Морам да нагласим велику сарадњу са колегама коју испитаници стално 

наглашавају и путем које не само да превазилазе поменуте тешкоће стручног усавршавања 

за рад са ученицима првог разреда, већ и задовољавају своје индивидуалне потребе за 

истим: 

„Све тешкоће и проблеме с којим се сусрећем при стручном усавршавању за рад са 

ученицима првог разреда, а има их много – мањак стручне литературе, материјалних 

средстава, мало семинара и других видова стручног усавршавања, те неадекватност истих 

и друго, најчешће превазилазим сталном, тј. свакодневном сарадњом са колегама из актива 

при чему размјењујемо искуства, идеје и слично“. 

Сви испитаници који су учествовали у овом истраживању истичу добру и 

продуктивну сарадњу са колегама при свом стручном усавршавању за рад са ученицима 

првог разреда.  
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То је веома занимљиво и позитивно ме је изненадило с обзиром да се у литератури као 

једна од могућих тешкоћа стручног усавршавања истичу лоши међусобни односи учитеља 

у колективу. Овим истраживањем је утврђено супротно, тј. учитељи, испитаници добро 

сарађују и имају добре међусобне односе који не представљају тешкоћу стручног 

усавршавања, већ начин превазилажења и ублажавања свих поменутих тешкоћа стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда.  

Испитујући мишљења просвјетних савјетника Сврдлин (1981) је утврдио постојање 

сљедећих тешкоћа стручног усавршавања учитеља: 

 недостатак стручне литературе, 

 програми и пракса стручног усавршавања нису усклађени са потребама васпитно-

образовног процеса, 

 одсуство стимулације учитеља да се стручно усавршавају за рад са ученицима 

првог разреда,  

 нејасноће око обавезности стручног усавршавања, 

 недостатак материјалних средстава, 

 непостојање синхронизације у раду међу онима који раде на стручном    

усавршавању учитеља итд.  

Овим истраживањем су утврђене сличне тешкоће које прате учитеље у њиховом 

стручном усавршавању за рад са ученицима првог разреда. За разлику од просвјетних 

савјетника, учитељи који су учествовали у овом истраживању нису као тешкоће помињали 

непостојање синхронизације и нејасноће око обавезности стручног усавршавања. То је 

једна мала, али мислим незнатна разлика по којој се мишљења учитеља разликују од 

мишљења просвјетних савјетника када су у питању тешкоће стручног усавршавања. То 

нас доводи до закључка да су тешкоће стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда мање-више свагдје исте и да се не слажу само учитељи у томе да оне постоје и да 

су бројне, већ и просвјетни савјетници и директори школа. Када су у питању тешкоће 

стручног усавршавања, Сврдлин наглашава да су сличног мишљења и директори школа и 

учитељи, односно наставници. 
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Из одговора, мишљења и коментара испитаника о тешкоћама стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда можемо закључити да су испитаници као 

тешкоће тог усавршавања истицали само оне чији су узроци објективне природе. Док по 

њиховом мишљењу тешкоћа стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда 

чији су узроци субјективни нема. Исто то можемо видјети из одговора и коментара 

просвјетних савјетника, јер узроци свих тешкоћа стручног усавршавања које су наводили 

су објективне природе. То је свакако позитивно и добро, јер нам показује да учитељи 

имају интерес и желе да се стручно усавршавају за рад са ученицима првог разреда, те да 

имају позитиван став према свом позиву и раду. Позитивно је и због тога што ће сваки 

учитељ лакше превазићи недостатак материјалних средстава као тешкоћу објективне 

природе него да тај исти учитељ нема интерес да се стручно усавршава за рад са 

ученицима првог разреда што се свакако теже превазилази. 

Неки испитаници су тврдили да немају никаквих тешкоћа при стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда. Од десет испитаника који су учествовали 

у овом истраживању такав став и тврдње имала су три испитаника. Неки од тих 

испитаника су једноставно тврдили да немају никаквих тешкоћа, чиме се сва прича на ту 

тему завршава, док су други давали мало занимљивије констатације, једна од тих је: 

„Немам неких посебних и нарочитих тешкоћа и проблема при стручном усавршавању за 

рад са ученицима првог разреда, настојим да се сама информишем и сазнам нешто више о 

ученицима првог разреда и раду са њима, када већ не постоје друге могућности, тј. нису 

нам дате“.  

Из свега горе наведеног видимо да тешкоће стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда с којима се учитељи сусрећу су мање–више исте и они их 

превазилазе на исте начине, јер ваљда немају велики избор. Учитељи који тврде да немају 

никаквих проблема и тешкоћа, као ни потреба за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда у суштини се стручно и не усавршавају нити желе да прошире и 

обогате своја знања.  
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И поред разних околности и тешкоћа које отежавају процес стручног усавршавања 

учитеља за рад са ученицима првог разреда учитељи, ипак, имају интерес и жељу за тим 

усавршавањем. Такође, учитељи данас „морају“, односно, треба да изналазе различите 

начине да превазиђу све горе поменуте тешкоће и проблеме стручног усавршавања за рад 

са ученицима првог разреда, јер за то постоје многи разлози, прије свега данас у 21. 

вијеку, расте потражња знања која су неопходна за осавремењавање васпитно–образовног 

процеса, у школама је све присутнија анализа праксе чиме се процјењује знање, не само 

ученика, већ и учитеља и слично. Све то „тјера“ учитеље да стално теже ка вишим 

нивоима у свом послу и раду са ученицима првог разреда, те да на том путу „руше“ све 

препреке и тешкоће без обзира који су њихови узроци. 

Постојећи систем стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда основне школе, те приједлози промјена тог система. Учитељи су доста 

незадовољни тренутним цјелокупним системом стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, те су навели низ различитих и занимљивих приједлога који би 

допринијели промијени и побољшању тог система. 

Испитаници, односно учитељи, изразили су незадовољство начинима, 

организацијом и садржајима семинара и других видова стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда које организују просвјетне институције. Сматрају да семинари 

треба чешће да се организују, да буду временски боље организовани, да се учитељи више 

укључују у рад током одржавања семинара, да има више времена за постављање питања, 

да се на питања дају образложени одговори и да се не намећу стално исте теме. Учитељи, 

испитаници не разумију зашто се стручно усавршавање за рад са ученицима првог разреда 

чешће не организује, па макар и на нивоу школа. Па на питање, да ли сте задовољни 

организацијом, садржајима и начинима стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда и шта би промијенили, издвајам одговор, коментар једног испитаника: 

„Наравно да нисам задовољна, требало би промијенити доста тога. Мислим да би се за 

семинаре и друге видове стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда требали 

и ми, учитељи унапријед припремити, да знамо која је тема семинара, да припремимо 

питања, можда да урадимо и неко мало истраживање чије ћемо резултате подијелити са 

колегама, али и предавачем на семинару који би се, такође, требао адекватније и 

квалитетније припремити за семинар“. 
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Морамо се сложити да су приједлози овог испитаника занимљиви и да би могли 

допринијети промијени, побољшању и обогаћивању постојећег система стручног 

усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда. Овакви коментари и ставови 

учитеља показују да учитељи имају жељу и интересовање да се стручно усавршавају за 

рад са ученицима првог разреда, те да обогаћују и проширују своја знања. Такође, кроз 

разговор са испитаницима сам закључила да је основа њихове заинтересованости за 

стручно усавршавање за рад са ученицима првог разреда циљ истог. Њихов, можемо рећи, 

заједнички циљ стручног усавршавања јесте проширивање и продубљивање знања и 

компетенција, изградња властите личности, те бољи и квалитетнији резултати рада у 

првом разреду.  

На питање с чим нисте задовољни у садашњем систему стручног усавршавања за 

рад са ученицима првог разреда, испитаници наводе да најчешће програми и садржаји 

стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда нису усклађени са 

потребама наставног процеса, па стечена знања нису примјењива. Као примјер тога 

наводим сљедећи коментар, одговор: 

„Ни са чим у садашњем систему стручног усваршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда нисам задовољна. Сви организовани видови стручног усавршавања који се 

организују и на нивоу школе и на нивоу других педагошких институција као и садржаји 

који се реализују на њима немају сврху нити ми помажу у било чему, јер нису усклађени са 

праксом нити практичним потребама нас учитеља. Затим, мало је литературе која се 

односи на рад са ученицима првог разреда и мислим да је у нашој просвјети мало стручних 

људи који могу квалитетно водити различите семинаре, савјетовања и слично“. 

Учитељи, испитаници имају негативне ставове о свему што је везано за постојећи 

систем стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, а највише према 

семинарима који чине доминантне организоване видове тог усавршавања у нашем 

школству.  
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Али већина учитеља поред примједби, негативних критика и незадовољства истичу и 

занимљиве приједлоге како промијенити и побољшати семинаре, а и цјелокупан систем 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, што нам показује и сљедећи 

одговор, коментар: 

„Семинари који се организују би требали бити квалитетнији и требали би се односити на 

нешто конкретно, односно, да буду практичног карактера, у виду радионица, симулација и 

слично; на примјер како вредновати ученике првог разреда, како реализовати неку 

иновацију у том разреду. Досадашњи односно садашњи семинари, као и други видови 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, који се организују код нас, су 

углавном једнолични, па те облике и не сматрам значајним нити сматрам да на њима 

учитељи нешто ново науче, виде или чују“. 

Обје ове претходне примједбе и кометар нам доста говоре о начинима, 

организацији и садржајима стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда, те о томе колико су учитељи незадовољни системом стручног усавршавања и 

својим положајем у том систему. Учитељи, испитаници су сагласни, како сам сазнала кроз 

разговор са њима, у томе да систем стручног усавршавања треба у коријену мијењати и 

прилагођавати га стварним потребама учитеља и потребама њиховог рада, тј. пракси. 

Примједбе се односе најчешће и на временску организацију и избор тема, као и сам 

начин њихове реализације, те на недостатак вредновања, односно, верификације стручног 

усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда. Сљедећи коментар доста говори 

о томе како учитељи, који желе да напредују и који активно раде на свом стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда, виде постојећи систем тог усавршавања: 

„Непостоји никакво вредновање стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда, али не знам ни ко је компетентан за то вредновање. Ја активно радим на свом 

стручном усавршавању и кад год ми се пружи прилика да сазнам нешто ново што би 

допринијело побољшању мог рада са ученицима првог разреда то искористим, а први 

разред је још увијек нов за све нас. У нашем систему стручног усавршавања највише нисам 

задовољна с тим што се ми, учитељи који активно радимо на свом стручном усавршавању 

за рад са ученицима првог разреда изједначавамо са оним учитељима који свој цијели 

радни вијек ништа не раде на свом стручном усавршавању и при том, што је најгоре мисле 

да све знају. Вјеруј ми таквих је у нашим школама много.“  
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Ово показује да учитељи не само да проширују своја знања и да се стручно 

усавршавају за рад са ученицима првог разреда, већ показује и то да учитељи желе и хоће 

да стручно усавршавање буде вредновано од стране стручних људи или институција, само 

што се нажалост испитаник пита ко је компетентан за то вредновање? То и слична питања 

која су учитељи, испитаници постављали произилази из њиховог великог незадовољства 

системом стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, али и незадовољстава 

цјелокупним данашњим школством. Оно што сам закључила из претходног коментара 

јесте да учитељи доста примједби упућују на то што се стављају у „исти кош“ са својим 

колегама који су пасивни и који ништа не раде на свом стручном усавршавању за рад са 

ученицима првог разреда. Колико год учитељи истицали сарадњу са колегама као значајну 

и битну за њихово стручно усавршавање, ипак се јавља одређена доза критике на то што 

се изједначавају са онима који су пасивни, али те критике су, опет, упућене ка школи и 

другим институцијама, а не према колегама. 

Такође, нејасноће се јављају и када је у питању припрема предавача за вођење 

стручних скупова. Досадашње искуство је показало да би те припреме могле бити много 

боље, јер је у интересу свих да постигну што боље резултате, односно, добију што боље 

стручно усавршен кадар који ради са ученицима првог разреда. Али, коме је стало да има 

добро обучен и стручан кадар који ће радити или ради са ученицима првог разреда, ако 

добијамо овакве коментаре од учитеља: 

„Наравно да нисам задовољна, треба организовати више семинара које ће водити стручни и 

професионални људи, а не они који „појма немају“ шта значи радити са ученицима првог 

разреда“. 

Да ли је овај коментар учитеља који већ десет година ради са ученицима примјерен 

или не и да ли је тачан или нетачан? Нека свако процијени и просуди према себи. Али, 

судећи према изјавама, исказима и ставовима осталих учитеља, испитаника о цјелокупном 

систему стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, рекла бих да је тачан, а 

можда и примјерен.  
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Један испитаник је навео више занимљивих приједлога који би допринијели 

побољшању досадашњег, односно садашњег система стручног усавршавања учитеља за 

рад са ученицима првог разреда: 

„Сви видови стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда би се требали 

организовати не само на почетку школске године, већ више пута и у току школске године, 

потом више стручне литературе у школи и уџбеника за први разреда. Такође, би 

савјетници из Педагошког завода требали учитељима дијелити неке брошуре које ће им 

помоћи у раду са ученицима првог разреда и ти савјетници би требали да више посјећују 

учитеље и да им при том дају неке своје идеје и мишљења о раду са ученицима првог 

разреда“.  

Док други испитаник само критикује постојећи систем стручног усавршавања за 

рад са ученицима првог разреда, не предлажући ништа чиме би се могао побољшати и 

промијенити тај систем: 

„Нисам задовољна, јер када сам први пут стартала у рад са ученицима првог разреда, а то 

је било 2004/05. школске године, није било организованих семинара или других видова 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда. Такви семинари односно 

семинар је организован 2003. године када је уведен „нови“ први разред у школе Републике 

Српске и он је био планиран само за учитеље који су школске 2003/04. године требали да 

раде са ученицима првог разреда, а ја лично никад нисам била позвана на семинар који се 

односи на рад са ученицима тог разреда. Такође, ми, учитељи у подручним школама смо 

доста запостављени и од стране школе и просвјетних институција. Како, онда, да будем 

задовољна?“  

Коментар овог испитаника је још само једна потврда у низу да су учитељи  који 

раде у подручним школама доста запостављени од стране свих и да се сами морају у свему 

сналазити, а нарочито да би проширили и обогатили своја знања. Ови учитељи немају ни  

основних средстава за рад, а од њих се тражи да се упознају са савременим методама и 

облицима рада и да их примјене у раду са ученицима првог разреда, те да испуне и све 

друге захтјеве које систем доноси. Лош положај учитеља у подручним школама, који 

углавном воде комбинована одјељења, потврдио је и Спасојевић у свом истраживању.  
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Он је утврдио да, по увођењу новог првог разреда у основне школе, 738 учитеља из 

подручних школа нису прошли никакав систем обуке и стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, а при том су ти исти учитељи водили нови први разред у 

комбинацији са осталим разредима (Спасојевић, 2006). Овај податак и резултат показује 

да су неки учитељи потпуно неспремни стартали у рад са ученицима новог првог разреда 

и то у комбинацији са осталим разредима што значи још једну отежавајућу околност.  

Већина испитаника су истицали велико незадовољство постојећим системом 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, али има оних који су 

задовољни тим системом. Два од десет испитаника су рекли да су задовољни 

организацијом, саджајима и начинима стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда или дјелимично задовољни. Забиљежила сам једну констатацију 

старијег испитаника који је рекао: 

„Дјелимично сам задовољан досадашњим системом стручног усавршавања учитеља за рад 

са ученицима првог разреда, треба га мијењати али то препуштам младим колегама, мени 

је све то помало досадило“. 

Овај и слични одговори нам показују да старији учитељи нису пуно заинтересовани 

за новине и промјене и да се још увијек мање-више држе традиционалног начина рада, 

иако су им давно многе новине наметнуте од стране друштва и школства. Међутим, да ли 

имамо право да тим учитељима приговарамо или да их осуђујемо, када су реформе и 

промјене које „неко“ доноси неусклађене са праксом и стварним могућностима школства. 

Кроз разговор са испитаницима сам сазнала, а из горе наведених одговора и коментара 

се може видјети да су учитељи предложили сљедеће промјене система стручног 

усавршавања за рад са ученицима првог разреда: 

 чешће организовање семинара и других видова стручног усавршавања учитеља за 

рад са ученицима првог разреда од стране Педагошког завода, школе и других 

просвјетних (педагошких) институција, 

 усклађивање садржаја стручног усавршавања са стварним потребама учитеља и 

васпитно-образовном праксом, 

 да на постављена питања добијемо образложене одговоре, 

 да има више времена за постављање питања у вези са темом, 
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 неке теме требало би чешће и детаљније проучавати, 

 стимулисање учитеља за стручно усавршавање за рад са ученицима првог разреда, 

 семинаре и друге видове стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда треба да воде стручни људи,  

 да учитељи унапријед знају тему/теме семинара како би се за њих могли адекватно 

припремити, 

 већа заинтересованост Министарства, Педагошког завода и других педагошких 

институција за рад учитеља са ученицима првог разреда и за њихову стручну обуку 

и усавршавање.  

Морамо се сложити с тим да су ови приједлози веома занимљиви и били би 

продуктивни када би се реализовали у пракси, те сви они могу бити нове смјернице за 

другачије планирање, реализовање и вредновање стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда. Већина испитаника који су учествовали у овом истраживању је 

заинтересована за стручно усавршавање за рад са ученицима првог разреда и оно им је 

потребно, што ме је свакако позитивно изненадило. С друге стране, учитељи имају веома 

негативне ставове о цјелокупном постојећем систему стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, те упућују негативне критике према свему и свима у том 

систему. 

Овим истраживањем је утврђено да од десет испитаника који су учествовали у 

истраживању њих осам има изражен интерес да се стручно усавршава за рад са ученицима 

првог разреда, што значи већина. То уједно показује да учитељи имају позитиван став 

према свом позиву и раду, али негативан став према постојећем, односно тренутном 

систему стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда. Узрок тога, како сам 

сазнала кроз разговор са учитељима, су бројне тешкоће, проблеми и недостаци садашњег 

цјелокупног система стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Образовање и професионални развој учитеља је кључно питање у свакој земљи, јер 

је квалитет учитељског кадра један од главних фактора који дјелују на ниво образовних 

постигнућа ученика. Стога би образовање и стручно усавршавање учитеља требало 

припремити тако да одговара све већим изазовима савременог друштва знања, као и за 

активно учествовање у том друштву, али и за припремање ученика за самостално 

цјеложивотно учење.  

  Основна карактеристика нашег образовања је доминација традиционализма, 

учитељ је оспособљен за опонашање старих модела из времена свог школовања, а то 

никако не одговара захтјевима савременог друштва и реформама нашег школства. 

Основна школа и учитељи у њој морају брже и ефикасније да се припремају и стручно 

усавршавају како би могли пратити новонастале промјене и реформе међу којима је и 

увођење шестогодишњака у основну школу. Стога је стручна обука и усавршавање 

учитеља за рад са тим шестогодишњацима потребно и неопходно.  

Проучавајући савремену педагошку и андрагошку литературу о стручном 

усавршавању учитеља за рад са ученицима првог разреда и истражујући исто, долази се до                                          

одређена сазнања, података и резултата на основу којих се изводи завршна генерализација 

као закључак овог теоријског проучавања и емпиријског истраживања. 

У теоријском дијелу овог рада студиозно и темељно се објашњава и анализира 

стручно усавршавање учитеља за рад са ученицима првог разреда основне школе. На 

почетку тог дијела дат је кратак осврт на основне појмове који су значајни и неопходни за 

адекватније разумијевање ове теме, а то су: стручно усавршавање учитеља, учитељ 

(професор разредне наставе) и ученици првог разреда основне школе. Бројне су 

специфичности првог разреда основне школе, а кључне и темељне које се издвајају и које 

представљају суштинску концепцију „новог“ првог разреда су програм рада, улога 

учитеља у раду са ученицима првог разреда, и средства, учионички и други услови 

потребни за рад са ученицима тог разреда. 
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Темељ и основу овог рада чине учитељи у систему стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, чему се највише посвећује пажња. Ради поређења резултата 

добијених истраживањем стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог 

разреда, са другим сличним истраживањима и њиховим резултатима дат је кратак преглед 

неких искустава и резултате досадашњих истраживања стручног усавршавања учитеља.  

Методологија овог емиријског истраживања је студиозно и детаљно разрађена, јер 

без квалитетно урађене методологије не би било могуће квалитетно провести 

истраживање стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда, при чему 

би изостали и резултати истог. Истраживачки инструменти кориштени у овом 

истраживању су протокол за интервју и протокол за анализу садржаја, а исти су дати у 

прилозима овог рада. 

Провођење поменутог истраживања води ка резултатима и њиховој анализи и 

интерпретацији. Након интерпретације и анализе резултата истраживања долази се до 

података и сазнања да се већина учитеља, испитаника стручно усавршава за рад са 

ученицима првог разреда, те да су најчешћи начини њиховог стручног усавршавања: 

семинари, савјетовања, проучавање стручне литературе, тражење информација путем 

интернета, стручни активи учитеља и веома ријетко огледни часови. Међутим, према свим 

организованим начинима стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда које 

организује школа, Педагошки завод или друге педагошке институције, учитељи имају 

негативан став и одбацују их као неадекватне.  

Што се тиче индивидуалних потреба учитеља за стручним усавршавањем за рад са 

ученицима првог разреда потврђује се да постоје и да су у значаној мјери изражене код 

готово свих учитеља, те да их учитељи задовољавају на различите начине 

самоусавршавања. Овим истраживањем утврђује се да садашњи цјелокупан систем 

стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда не задовољава потребе 

учитеља, те да садржаји стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда не 

одговарају практичним потребама учитеља и потребама васпитно-образовне праксе.  
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Оно што се, такође, потврђује овим истраживањем, а што се и претпоставља, јесте 

да су тешкоће стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда бројне. 

Најчешће тешкоће које учитељи, испитаници наводе су: недостатак стручне литературе и 

материјалних средстава, мали број семинара и других видова стручног усавршавања за рад 

са ученицима првог разреда и неадекватност истих, те лоша организација школе, слаба 

односно никаква стимулација учитеља за стручно усавршавање за рад са ученицима првог 

разреда и неусклађеност програма и садржаја стручног усавршавања практичним 

потребама учитеља и васпитно–образовној пракси. 

Све горе поменуте тешкоће стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда учитељи, испитаници превазилазе различитим начинима самоусавршавања. Као 

најчешћи начин истичу сарадњу са колегама сматрајући је за најзначајнију и примарну, 

путем које не само да превазилазе тешкоће, већ задовољавају личне потребе за стручним 

усавршавањем за рад са ученицима првог разреда.  

Учитељи нису задовољни садашњим системом стручног усавршавања за рад са 

ученицима првог разреда, те су дали низ занимљивих приједлога који би могли 

допринијети побољшању тог система. Неки од приједлога су: чешће организовање 

различитих видова стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, садржаји 

стручног усавршавања треба да буду у складу са практичним потребама учитеља и 

васпитно–образовном праксом, консултовање учитеља приликом избора садржаја 

стручног усавршавања како би се учитељи могли унапријед припремити за реализацију 

тих садржаја и слично.  

На основу проучавња и истраживања стручног усавршавања учитеља за рад са 

ученицима првог разреда може се закључити да учитељи имају негативан став према 

цјелокупном постојећем систему стручног усавршавања за рад са ученицима првог 

разреда, па и самом том разреду. Њихов положај у том систему је веома лош, јер како се 

сазнаје кроз разговор са учитељима углавном се сами сналазе да би проширили и 

обогатили своја знања и побољшали свој положај у систему стручног усавршавања за рад 

са ученицима првог разреда. Оно што је позитивно, а утврђује се овим истраживањем, 

јесте да учитељи имају жељу, вољу и интерес да се стручно усавршавају за рад са 

ученицима првог разреда с циљем постизања квалитетних резултата у раду са ученицима 

тог разреда, али и изградње властите личности и компетенција.  
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 Циљ овог истраживања јесте утврђивање и снимиање положај учитеља у систему 

стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда у неким нашим школама. 

Истраживање стручног усавршавања учитеља за рад са ученицима првог разреда основне 

школе и резултати истог воде ка многим питањима и проблемима који би могли бити 

предмет неких будућих истраживања. Питања и проблеми нових, будућих истраживања 

могли би се односити на испитивање утицаја педагошких и других компетенција учитеља 

на квалитет рада са ученицима првог разреда, утврђивање нивоа стручне оспособљености 

учитеља за изградњу квалитетне комуникације и позитивне климе у раду са 

шестогодишњацима, те слична истраживачка питања и проблеми. Надам се да ће 

резултати овог истраживања дати скроман допринос и да ће бити подстицај за даља 

истраживања и проучавања ове проблематике.  
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ПРИЛОЗИ 

 

 

1. Протокол за интервју (за испитивање ставова и мишљења учитеља о стручном 

усавршавању за рад са ученицима првог разреда) и 

 

2. Протокол за анализу садржаја. 
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Протокол за интервју 

 

 

Име и презиме учитеља: 

Године радног искуства/стажа: 

Претходни ниво образованости: 

Разред који тренутно водите: 

Основна школа и мјесто у којем се школа налази: 

 

1. Да ли се стручно усавршавате за рад са ученицима првог разреда и на који начин, 

односно начине? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Који су садржаји Вашег стручног усавршавања за рад са ученицима првог разреда, 

односно каква је структура тих садржаја? 
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3. Имате ли потребу/е да се стручно усавршавате за рад са ученицима првог разреда? 

Објасните! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. С којим (каквим) тешкошама се сусрећете при стручном усавршавању за рад са 

ученицима првог разреда и на које начине их превазилазите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Да ли сте задовољни организациом, садржајима и начинима стручног усавршавања 

за рад са ученицима првог разреда? Објасните! 
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