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Апстракт: Једна од критика савременој школи усмерена је на то да се 

акценат ставља на развој когнитивних компонената ученика, а да се мање па-

жње посвећује развоју других компонената ученика. Због тога је важно разви-

јати квалитетне васпитне програме у школама који би требало да допринесу 

развоју ученика. У раду се пошло од циља да се испита постојање, место и ре-

ализација васпитних програма у основним и средњим школама у Златибор-

ском округу. Применом анализе документације годишњих програма и изве-

штаја о раду школе, анализиране су категорије елемената програма: циљеви, 

тематска структура и начини реализације. Резултати показују да у школама 

углавном декларативно постоје разноврсни програми (програми рада одељењ-

ског стрешине, програми професионалне оријентације, здравствени програми, 

еколошки програми, програми превенције насиља и програми рада ђачког 

парламента). Ти програми само садрже тематску структуру у којој се јако ма-

ло уочава диференцијација у односу на ниво школе (основна, средња), као и у 

односу на узраст ученика у оквиру основне школе и у односу на потребе узи-

мајући у обзир околности у којима школе раде (средина, величина школе...). 

Имајући у виду овакво стање, јасно је да се озбиљније морају планирати стра-

тегије креирања васпитних програма полазећи од потреба конкретне школе, 

узимајући у обзир могућности и развој потенцијала ученика у школи. 

Кључне речи: васпитање, васпитни програми, школа. 

УВОД 

Квалитет васпитно-образовне делатности условљен је великим бројем 

чинилаца који нису само везани за школу већ и за породичну и друштвену 

средину. Станојловић истиче да је основна замерка савременој школи усме-

                                                        

 Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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рена на запостављеност васпитне и усмереност на образовну улогу, где се 

когнитивни исходи сматрају једином вредношћу (Станојловић, 2013). Зане-

марује се чињеница да је школа васпитна установа и да треба да остварује за-

датке усмерене на развијање хуманистичких вредности и људских квалитета 

личности ученика. 

Васпитни рад школе јесте основно питање целокупног развоја и напре-

довања ученика. Све већа актуелизација ове проблематике јесте производ сада-

шњег тренутка када се дешавају нагле промене у друштву, а које се рефлектују 

и на развој и напредовање деце и младих. Стога је важно озбиљно се бавити 

питањима везаним за процес васпитања у школама. Актуелни начини оствари-

вања васпитања нису се показали као довољно адекватни и актуелни да могу 

да прате велике и нагле промене у друштву, те се јавља потреба за мењањем и 

иновирањем васпитног приступа у школи, и наставника, као и дефинисање 

конкретних васпитних задатака у оквиру разноврсних активности у школи. 

Квалитет васпитног процеса углавном је условљен методама, поступцима, об-

лицима и средствима којима се остварују унапред постављени циљеви и зада-

ци. Организација васпитних активности подразумева да наставници полазе од 

питања како активности учинити што занимљивијим, ефикаснијим, квалитет-

нијим и успешнијим (Јовановић, 2013). 

Недовољно придавање значаја васпитној функцији школе у претходном 

периоду изазвало је низ последица које се огледају у понашању ученика, њихо-

вом прилагођавању на школу, њене захтеве, организацију, односе са наставни-

цима, вршњацима и друго (Стаматовић, Бојовић, 2013).  

Многа истраживања указују на значај и васпитну улогу одељењских ста-

решина у раду са ученицима. Број дисциплинских проблема се смањује уколи-

ко се редовно одржавају састанци са одељењским старешином (Nelsen et al., 

1993). Неки други аутори (Spivak, Prothrow-Stith, 2001) указују да ученици са 

непожељним понашањем и без развијених психосоцијалних вештина интерак-

ције и комуникације често напуштају школу и склони су насиљу. Одељењски 

састанци их могу директно обесхрабрити у даљем насилничком понашању, а 

наставници могу подстаћи осећај припадности одељењу, колективу  и систе-

матски могу променити климу у школи. То је од кључног значаја, јер  „напу-

штање школе може бити пре симптом институционалне него индивидуалне па-

тологије“ (Kagan 1990: 105). Друга истраживања упућују на закључак да се 

ученици који имају проблеме у остваривању квалитетних интерперсоналних 

односа суочавају са емоционалним, бихевиоралним и академским тешкоћама. 

На пример, одбачени и агресивни ученици чешће постижу нижи школски 

успех и ниже самопоштовање у поређењу са својим вршњацима (Michelson, 

Mannarino, 1986). С друге стране, ученици који испољавају позитивне облике 

социјалног понашања прихваћенији су од стране вршњака и наставника, оства-

рују боље школско постигнуће и сигурнији су у себе. Резултати лонгитудинал-

них истраживања показују да је социјална прилагођеност у детињству предик-
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тор успешног функционисања појединца у каснијим периодима живота, док су 

лоши вршњачки односи и социјално неприхватљиво понашање повезани с ака-

демским неуспехом, ранијим напуштањем школовања, делинквенцијом, поја-

вом психопатолошких проблема (Kupersmidt, Coie 1990; Parker, Asher, 1987). 

Јоксимовић закључује на основу емпиријских показатеља да је клима у разреду 

много повољнија уколико наставници дају свој допринос у подстицању другар-

ства међу ученицима. Она истиче да постоје јасне разлике између наставника 

који показују толеранцију и разумевање за ученике, који подстичу ученике на 

међусобну сарадњу и солидарност чиме развијају другарство и креирају пози-

тивну климу у одељењу и оних наставника који подстичу ученике на међусоб-

но такмичење и тежњу ка престижу што резултира неповољном разредном 

климом (Јоксимовић, 1991). 

У складу са наведеним резултатима истраживања и потребама савреме-

них друштвених токова, намеће се потреба за креирањем различитих васпит-

них програма у школи који ће ученицима омогућити да развијају свестрану 

стваралачку личност и да формирају код њих универзалне (општељудске, хума-

не, генеричке, општедруштвене, културне) вредности, посебне (друштвено-

историјске) вредности и појединачне (индивидуалне, персоналне) вредности. 

Да би се овај есенцијални циљ васпитања остварио, неопходно је развијати 

квалитетне, оперативне и мерљиве васпитно-образовне програме који ће поди-

ћи квалитет рада савремене ефикасне школе. Квалитетни посебни васпитни 

програми су они који су засновани на објективној самопроцени квалитета рада 

у свим областима, а школе које тачно познају своје предности и слабости, по-

тенцијалне опасности и ризике, најбоље ће самостално креирати активности 

које воде ка унапређивању уочених недостатака (Ковачевић-Микић, 2013). 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Полазећи од потреба, околности и оквира у којима се данас налази шко-

ла поставља се јасно питање у којим областима рада је васпитна улога доми-

нантнија, односно којим програмима школе планирају циљеве и исходе усмере-

не на развој личности ученика. Имајући у виду нормативне документе у Репу-

блици Србији којима се регулише рад школе наилази се на одређења, као што 

су посебни васпитни програми који се конкретизацијом креирају у програме 

одељењског старешине, програме рада ученичког парламента, програме пре-

венције насиља, злостављања и занемаривања, еколошке програме, програме 

здравственог васпитања, друштвено-корисног рада. Имајући у виду значај реа-

лизације ових програма, пошли смо у истраживању од анализе истих у основ-

ним и средњим школама. Како су ови програми саставни део годишњих плано-

ва рада школа, циљ нашег истраживања је био да анализом годишњих планова 

и извештаја основне школе, утврдимо постојање и садржај посебних васпит-

них програма и њихове елементе: циљ, садржај, начин реализације и реализа-
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торе. Методом анализе педагошке документације кроз наведене категорије ана-

лизирани су планови рада школе за школску 2016/2017. годину и извештаји ра-

да школе за 2015/2016. годину. Узорком је покривено 49 основних и 20 сред-

њих школа у Златиборском округу. 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА 

На основу анализе утврђено је да већина школа у годишњим плановима 

и извештајима о раду има наведене неке васпитне програме и то у различитим 

формама. Може се констатовати да је веома мали број школа чији посебни вас-

питни програми садрже све елементе. С обзиром на то да се посебни васпитни 

програми своде само на садржаје, то нас је усмерило у анализи да се углавном 

бавимо садржајима. Оно што се може увидети анализом је да се многи садржа-

ји преклапају у различитим васпитним програмима, односно да се исти садр-

жаји реализују у неколико различитих програма. Оно што није могло да се 

уочи је да ли те садржаје реализују исте особе (наставници, стручни сарадни-

ци, сарадници ван школе и сл.), јер програми углавном не садрже опис актив-

ности и реализатора садржаја одређеног програма. Ситуација је иста и када су 

у питању програми и основних и средњих школа.  

Даљу анализу, која се односи на садржај приказаћемо посебно за основ-

не, посебно за средње школе, имајући у виду ниво образовања и потребе узра-

ста. Програми који се наводе, када су основне школе у питању су: програм оде-

љењског старешине, програм професионалне оријентације, еколошки програм, 
програм здравственог васпитања, програм превенције насиља, занемаривања 

и злостављања ученика, програм друштвено корисног рада, програм стручног 

усавршавања и остали програми (програм рада подмлатка Црвеног крста, про-

грам безбедности ученика у саобраћају, програм рада Дечијег савеза). Резулта-

ти истраживања које су спровеле Стаматовић и Бојовић показују да наставници 

основних школа сматрају да у школама нису довољно заступљени васпитни 

програми, и да нису разноврсни (Стаматовић, Бојовић 2013: 490).  

Садржаје који се према фреквенцијама највише налазе у програмима ра-
да одељењског старешине сврстали смо у неколико категорија: 

– Област везана за учење (технике успешног учења; мере за побољшање 

учења и рационална организација учења); 

– Понашање ученика и однос према школским обавезама (правила пона-

шања, узроци изостајања, понашање ученика ван школе, организација слобод-

ног времена); 

– Вршњачки односи (другарство, развој колективне свести и солидарно-

сти, хумани односи међу половима, познавање личних и туђих потреба, шта за-

мерам себи и другима, односи у одељењу); 
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– Област везана за насиље (ненасилно решавање конфликата, појам наси-

ља, врсте насиља, електронско насиље, како препознати насиље); 

– Област везана за личност ученика (полне разлике, вредносни ставови, 

тешкоће преласка са разредне на предметну наставу, изграђивање самопошто-

вања, самопоуздање и лични развој, суочавања са неуспехом и превазилажење, 

љубав и заљубљивање); 

– Област везана за професионалну оријентацију (како изабрати средњу 

школу, занимања која познајем). 

– Област здравственог васпитања (здрави стилови живота, спорт и 

здравље, полно преносиве болести и репродуктивно здравље, болести зависно-

сти, лична хигијена, пубертет); 

– Права и обавезе ученика (дечија права, права, обавезе и дужности уче-

ника у школи); 

– Међусобни односи ученика према породици, наставницима (међусобни 

односи у породици, усаглашавање захтева породице и школе, однос према ста-

ријима, однос према наставницима и радницима школе); 

– Социјално окружење (медији и деца, позитивне вредности у друштву, 

правилно изабрана књига или филм, толеранција према разликама, секте). 

На основу изнетог може се видети разноврсност садржаја. Међутим, 

анализирајући програме основних школа не може се уочити да постоји зна-

чајна разлика између садржаја који се реализују у млађим и старијим разре-

дима, иако су потребе узраста прилично различите. Такође, овде говоримо и о 

школама из различитих средина, сеоске и градске, али нису уочене неке раз-

лике у садржају, а претпостављамо да потребе и ученика и средине у селу и 

граду нису исте.  

Када су у питању средње школе, садржаји које се реализују у оквиру 

програма одељењског старешине, такође се могу сврстати у исте области као и 

у основним школама: 

– Област везана за учење (развијање позитивног односа према раду и 

учењу, технике успешног учења; учимо ли за оцену или за знање, мотивација 

за учење, проблеми и тешкоће у учењу); 

– Понашање ученика и однос према школским обавезама (дисциплина у 

школи, изостајање са наставе, узроци и предлог мера, адаптација на средњу 

школу, дужност и одговорност ученика, однос младих према раду, учењу и оба-

везама, однос према школској имовини); 

– Вршњачки односи (поштовање различитости, инклузивни принципи у 

разумевању и прихватању разлика, неговање другарства и пријатељства, шта 

ми се допада код себе а које особине поштујем код других); 
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– Област везана за насиље (превенција насиља, врсте насиља, електрон-

ско насиље, како избећи насиље, насиље у медијима, конфликти и начини пре-

вазилажења, насиље као проблем генерације); 

– Област везана за личност ученика (како превазићи неуспех, заинтере-

сованост за супротни пол, превазилажење адолесцентних криза, смисао и по-

треба за доживљавање лепог, шта је адолесценција); 

– Област здравственог васпитања (значај хигијенских навика, здрави 

стилови живота, спорт и здравље, полно преносиве болести и репродуктивно 

здравље, болести зависности, поремећај исхране, концепт стреса и превазила-

жење стресних ситуација); 

– Права и обавезе ученика (права детета); 

– Међусобни односи ученика према породици, наставницима (однос према на-

ставницима, матуранти о особинама наставника, предрасуде и сукоб генерација); 

– Социјално окружење (конструктивно коришћење слободног времена, 

вредносни систем младих и моралне норме, шунд и кич, културне потребе мла-

дих, зашто смо радије на друштвеним мрежама, секте, ко су нам идеали и узо-

ри, критички однос према вредностима у медијима). 

Садржаји програма одељењског старешине у средњим школама су такође 

разноврсни, међутим, могло се уочити да постоје потпуно исти програмски садр-

жаји код многих средњих школа. Мање је присутна разноврсност и разлика међу 

школама код средњих у односу на основне школе. Јовановић и Ђурић наглашава-

ју да садржаји, облици, методе и начини ангажовања одељењског старешине у 

реализацији програма рада зависе од узраста ученика, њиховог искуства, вредно-

сних оријентација, интреперсоналних односа у колективу. Такође наводе да оде-

љењски старешина има позиције и улоге од организатора активности до ин-

структора, саветника и консултанта (Јовановић, Ђурић 2015: 187). Таква се ра-

зноврсност није могла уочити у наведеним анализираним програмима. 

Када су у питању програми професионалне оријентације у основној 

школи, могли су се препознати начини реализације и изнети су неки садржаји, 

међутим нема реализатора појединих активности у већини програма, као ни 

временске артикулације. Програми професионалне оријентације у основним 

школама реализују се кроз: 

  Информисање и саветовање (упознавање са мрежом средњих школа, 

упознавање са областима рада и занимања, индивидуално професионално са-

ветовање); 

  Реализација радионица (теме су: шта ћу бити кад порастем, на прела-

ску у средњу школу, како се бира занимање и препознавање афинитета и мо-

гућности, значај правог избора посла); 

  Реализација посета (сајам образовања, посета средњим школама). 
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Анализирајући програме средњих школа, уочено је да доминирају обли-

ци саветовања, индивидуално и групно, а понуда садржаја је дефинисана преко 

следећих тема: избор занимања – фактори, доношење професионалних одлу-

ка; информисање о свету рада, врстама занимања, писање CV-a, предрасуде о 

појединим занимањима. Такође, планирају се посете сајму образовања и 

успешним предузећима од стране ученика и посета стручњака школи (промо-

ција високих школа и факултета). 

И у средњим школама, у програмима професионалне оријентације доми-

нирају веома оскудна понуда садржаја и начина остваривања програма. Неки 

аутори који су се бавили проблемима професионалне оријентације ученика, до-

шли су до сазнања да у школама нема довољно разумевања на плану професи-

оналне оријентације, и да постоји недостатак квалитетних програма за оства-

ривање професионалне оријентације (Јоксимовић, Јоксимовић, 2007). 

Програми еколошког васпитања у основним школама се реализују кроз 

акције (еко патрола, уређење дворишта и учионица, прикупљање секундарних 

сировина, изложбе); обележавање значајних датума везаних за екологију и по-

себна предавања ученицима о темама из области екологије. У средњим школа-

ма је акценат на еколошким акцијама и обележавању значајних датума везаних 

за екологију. Истраживање које је спровела Савковић, такође, указује на недо-

вољну разноврсност еколошких активности и да школе углавном не користе 

све могућности за њихову организацију. Најзаступљеније су следеће активно-

сти: школа у природи, кроз изборни предмет, посета животним заједницама, 

рад еколошких секција, обележавање еколошких датума, организовање еко-

квизова, конкурса и слично (Савковић, 2012). 

Програми здравственог васпитања садрже углавном планиране акције и 

реализацију различитих садржаја у оквиру посебних предавања или на часови-

ма одељењског старешине. Анализом програма у основној школи могу се из-

двојити два приступа: мере заштите здравља кроз систематске прегледе, вакци-

нацију и превентивна предавања на тему личног здравља, важност спорта за 

здравље, правилна  исхрана, здрави стилови живота. Испитујући ставове учи-

теља о здравственом васпитању у основној школи Шумоња је дошла до резул-

тата који показују да су најзначајније препреке у спровођењу здравственог вас-

питања неадекватна припремљеност учитеља и непостојање простора у настав-

ном плану и програму за нове садржаје. Оно што су испитаници наводили као 

садржаје које би обрађивали у свакодневном раду односило би се на личну хи-

гијену и исхрану, а најмање су спремни да обрађују теме из области прве помо-

ћи, сексуалности и репродуктивног здравља (Шумоња, 2013). 

Програми здравственог васпитања у средњим школама усмерени су, та-

кође, на организовање акција (добровољно давање крви, сарадња са саветова-

лиштем за младе и сл.) и обраду тема везаних за физичко и ментално здравље 

ученика кроз предавања за ученике или посетом неких институција. У већини 
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програма у основним и средњим школама нису наведени начини реализације и 

носиоци тих активности, већ је само наведен тематски оквир. 

Програми превенције и заустављања вршњачког насиља најчешће се 

разликују по томе коме су намењени, односно ко је реализатор планираних ак-

тивности. Ти се програми односе на програме за рад са насилницима, са жртва-

ма, намењени вршњацима, наставницима и целошколски програми (Попадић, 

2009). Улога наставника у реализацији ових програма у смислу превенције је 

велика, међутим истраживањем праксе неки резултати показују супротно 

(Плут и сар., 2012). Наиме, у истраживању улоге наставнике у превенцији на-

сиља, поменути аутори су дошли до резултата да наставници себе сматрају 

компетентним за борбу против насиља у школи, али превентивне методе које 

би требало примењивати  у оквиру појединих васпитних програма и које су у 

њиховој надлежности, нису навели као значајне. 

Анализирајући програме превенције насиља, занемаривања и злоста-

вљања ученика, можемо уочити да доминирају целошколски програми на-

мењени наставницима и ученицима. У основним школама, у овим програми-

ма акценат је на превенцији и реализују га углавном наставници и стручни 

сарадници кроз часове одељењског старешине и неке видове слободних ак-

тивности. У програмима превенције насиља у средњим школама садржаји су 

везани за облике насиља, активности које доводе до насиља, развијање нена-

силне комуникације и решавање конфликата. У овим програмима могу се 

уочити и делови који се односе на вршњачку медијацију и образовање. Мар-

ковић наводи да постоје бројни начини на које вршњаци могу бити ангажова-

ни у циљу сузбијање насиља у школи. Ученици могу имати улоге медијатора, 

ментора, саветника, пријатеља и помоћи онима који трпе насиље или се могу 

наћи у ситуацијама насиља (Марковић, 2014). Јасно је да не постоји једин-

ствен дијапазон мера и поступака који би утицали на смањење вршњачког на-

сиља, те да школе морају саме проценити и планирати превентивне и интер-

вентне мере које ће одговарати конкретном школском контексту. Марковић 

наводи и предлаже могуће мере и активности на нивоу школе које се могу 

применити: промена школске климе и стварање подстицајног окружења; до-

ношење програма за борбу против насиља на нивоу установе, односно писа-

ног документа са јасним циљевима школе у погледу борбе против насиља и 

стратегијама остваривања тих циљева; формирање школског тима за заштиту 

ученика од насиља; подстицање ученика да пријављују насиље; већа безбед-

ност школског окружења; бележење ситуација насиља; истицање значаја под-

стицања школског успеха; квалитетна сарадња са родитељима и остваривање 

сарадње са локалном заједницом у циљу превенције (Марковић 2017: 160). У 

анализираним програмима није се могао уочити правац прилагођавања про-

грама потребама конкретне школе, јер су веома опште постављени циљеви и 

активности и углавном су веома слични или исти у свим програмима који су 

анализирани. Мала је разлика у односу на основне и средње школе. Неки 

аутори наводе да квалитетни и ефикасни програми превенције насиља полазе 
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од школског контекста и то: школске климе, компетентности наставника за 

васпитно деловање и отворености школе за сарадњу са окружењем (Станиса-

вљевић-Петровић, Цветковић, 2012). 

Програми рада ученичког парламента по својој структури, у већини ана-

лизираних у основној школи, имају дефинисане активности у оквиру акција 

(хуманитарне акције, културно-забавне активности) и реализација образовних 

радионица различитог садржаја (дечија права, превенција насиља, болести за-

висности, правила понашања и слично). У средњим школама структура про-

грама је веома слична, углавном се наводе: планиране акције усмерене на обе-

лежавање значајних датума, организовање спортских такмичења, хуманитар-

них акција, културних манифестација, излета, сарадње са локалном заједницом 

у организовању неких активности ван школе, вршњачка едукација у превенци-

ји насиља и реализација образовних радионица из области дечијих права и пре-

венције насиља и злостављања (ненасилна комуникација, трговина људима...). 

Оно што је уочљиво јесте да су мале разлике у садржају и начину реализације 

активности ученичког парламента у основним и средњим школама. Имајући у 

виду узраст ученика и њихове специфичне потребе за очекивати је да постоје 

разноврснији програми ученичког парламента. Клеменовић је у истраживању 

рада ученичког парламента као одрази утицаја грађанског васпитања, испити-

вала наставнике грађанског васпитања у средњим школама о деловању овог об-

лика ученичког удруживања. Наиме, наставници су наводили и афирмативна и 

негативна обележја рада парламента. Једна група наставника је наводила да се 

сваке године поправља квалитет рада парламента и да су похвалне активности 

усмерене на уређење простора и организовање омладинског живота на нивоу 

града. Такође, истицали су да структура чланова парламента донекле утиче на 

његов рад и да виде малу улогу ученика у доношењу одлука важних за њих у 

школи. Важност парламента виде у већој могућности ученика да учествују у 

раду школе, сматрају да је потребна већа иницијатива ученика, као и њихова 

већа одговорност. Наставници су наводили да је значајно афирмисати рад пар-

ламента (Клеменовић 2009: 1313). 

Већина анализираних програма приказана је само кроз тематски оквир 

који се односи на садржаје и понегде конкретизовано ко су реализатори ак-

тивности. Ниједан програм нема дефинисане циљеве и исходе, као ни вре-

менску артикулацију реализовања планираних активности што нас наводи на 

размишљање да ли се ради о формалним оквирима који постоје као програми 

или је њихова разрада и реализација остављена да је разради сваки реализа-

тор индивидуално.  
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ЗАКЉУЧАК  

Правовременим планирањем васпитног рада школе предупређују се 

многе могуће импровизације које не могу допринети остварењу постављених 

циљева. Како би школа одговорила на потребе ученика, родитеља и друштва, 

важно је да подстиче и унапређује васпитну компоненту свога рада кроз по-

себне васпитне програме чиме би се допринело развоју квалитета школског 

рада. Нормативна регулатива у Републици Србији оквирно дефинише улогу и 

значај васпитног деловања, као и појединих васпитних програма (Закон о 
основама образовања и васпитања, 2013; Правилник о стандардима квали-

тета установа, 2012). Анализом посебних васпитних програма у основним 

и средњим школама дошло се до закључка да програми већином нису довољ-

но структуирани и не садрже све кључне елементе: циљ, задатке, садржаје, 

реализаторе и временску артикулацију. Углавном су то само тематски садржа-

ји. У програмима основих школа није се могла уочити разлика у односу на 

програме намењене ученицима млађих и старијих разреда, као ни суштинске 

разлике програма основних и средњих школа. Оно што доприноси квалитету 

програма управо се одсликава у уважавању узрасних карактеристика и потре-

ба ученика, што није наглашено у програмима. Такође, ретко се среће дифе-

ренцијација у тематској структури садржаја програма у односу на потребе са-

ме школе (величина школе, место где се школа налази – село, град, или неке 

специфичности својствене конкретним школама или врсти школе). Ово су  

суштинска питања која могу покренути многа размишљања и одразити се на 

импликацију у самој пракси. Наиме, јасно је да квалитет васпитних програма 

првенствено зависи од сврсисходног планирања, полазећи од стања у школи, 

потреба ученика, наставника, родитеља као и од околности и контекста у ко-

ме школа функционише. Хебиб  наглашава виђење школе као места индиви-

дуалног развоја, развоја потенцијала ученика и свих сфера његове личности 

(Hebib, 2013). Допринос томе могу дати добро креирани васпитни програми 

који су усмерени на развој ученика и његових потенцијала.  
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PОSITION AND IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS                     

IN MODERN SCHOOL 

Summary 

One of the critiques of modern school is to emphasize the development of                    

cognitive components of pupils, while paying less attention to the development of other 

components of pupils. It is therefore important to develop quality educational programs 

in schools that should contribute to pupil development. The aim of the paper is to                

examine the existence, position and realization of educational programs in elementary 

and secondary schools in Zlatibor district. Using the analysis of annual program                  

documentation and school performance reports, the categories of program elements are 

analyzed: objectives, thematic structure and modes of realization. The results show that 

in schools, there are generally declarative programs (work programs of homeroom 

teacher, professional orientation programs, health programs, ecological programs,               

violence prevention programs and work programs of the pupil parliament). These                

programs only contain a thematic structure in which there is very little perceived                    

differentiation in relation to the school level (primary, secondary), as well as in relation 

to the age of pupils within the elementary school and in relation to needs, taking into 

account the circumstances in which schools work (school environment, school size...). 

Given this situation, it is clear that the strategies for creating educational programs must 

be planned more seriously, starting from the needs of a particular school, taking into 

account the abilities and development of pupils' potential in school. 

Keywords: education, educational programs, school. 
 


