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УСАВРШАВАЊЕ УЧИТЕЉА У ФУНКЦИЈИ                            

РАЗВИЈАЊА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ  

Апстракт: Промене на глобалном плану и хетерогеност модерних дру-

штава у националном, језичком, верском и другом погледу резултирале су 

афирмацијом интеркултурализма и потребом за интеркултуралним образо-

вањем. У том процесу савремена школа као место сусрета националне и 

глобалне културе има важну улогу у стварању услова за стицање културних 

навика и успостављање дијалога међу различитим културама, чиме се омо-

гућује њихов суживот. Образовање за различитост, као основа развоја мул-

тикултуралног друштва, треба да буде инкорпорирано у програме образова-

ња и професионалног усавршавањa учитеља, у оквиру којих могу стицати 

знање о дистинктивним обележјима културног порекла својих ученика, као 

и вештине које су им неопходне да то знање преведу у ефикасну наставу. 

Аутор у раду испитује могућности усавршавања учитеља у функцији 

подстицања интеркултуралности у оквиру програма стручног усавршавања 

у Србији. Резултати истраживања показују да програми стручног усаврша-

вања запослених у образовању отварају могућност стицања основних знања и 

вештина у домену интеркултуралности. Недостаје системско праћење потреба 

савременог образовног система и савременог друштва, због чега је интер-

културално деловање суштински препуштено доброј вољи и ангажованости 

појединих наставника, а не бризи друштва у целости. 

Кључне речи: интеркултуралност, програми стручног усавршавања, 

учитељ, усавршавање. 

УВОД 

Савремена друштва данас карактеришу два паралелна, али супротна 

процеса – процес глобализације, али и глобални процеси диференцијације 

(Спајић-Вркаш, 1999), који резултирају афирмацијом интеркултурализма и 

потребом за интеркултуралним образовањем. Појаве и процеси глобалне 

природе (брзина технолошког развоја; раст информација и знања; демографски 

трендови; повећана међузависност држава у економском, културном, 

политичком смислу и слично) утичу на промене културне, социјалне, економске 

и политичке слике различитих делова света, и непосредно обликују нови 
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образовни контекст на локалном, националном, регионалном и међународном 

нивоу. У овом контексту образовање има критичку улогу у прихватању нове 

глобалне социјалне реалности, што имплицира потребу развијања интеркулту-

ралних компетенција, повећање способности комуникације и сарадње кроз раз-

личите културе (Зуковић, Милутиновић 2008: 531–532). Суживот различитих 

култура постаје једно од најзначајнијих цивилизацијских питања, имајући у ви-

ду да је заједничка карактеристика свих модерних друштава њихова хетероге-

ност у националном, језичком, верском и другом погледу (Гајић 2011: 104). Кон-

цепт интеркултуралности, који подразумева динамичне и интерактивне везе и 

односе међу културама (Lafraya, 2011; Мрњаус 2013: 310), представља један од 

начина афирмације културне разноликости, односно једну од могућности про-

дуктивног деловања у мултикултуралном друштвеном контексту. 

Васпитнообразовни систем као место сусрета националне и глобалне 

културе мора пратити актуелне друштвене промене, у смислу стварања услова 

за стицање културних навика и успостављање дијалога међу различитим 

културама, прихватањем различитих перспектива и приближавањем 

супротности (Стојановић, 2012). Основни задатак интеркултурализма у 

образовању састоји се у развијању свести код младих о својој националној 

самобитности, али и толеранције према различитости, односно, у развијању 

осећаја припадности својој заједници и човечанству у целини (Млинаревић и 

др. 2013: 13). Образовање за различитост и развијање нових ‒ 

интеркултуралних компетенција ученика,које га припремају за интеркултурал-

ну комуникацију и које му омогућују да развије интеркултуралну осетљивост 

према другима и другачијима, а самим тим и школа, која није једини али јесте 

кључни носилац овакве активности, представља стратешку одредницу развоја 

мултикултуралног друштва (Зуковић, Милутиновић 2008: 531–532). Концепт 

интеркултуралног образовања имплицира потребу за трансформацијом 

свеукупне школске климе, физичког окружења, курикулума, односа између 

наставника, ученика и заједнице (Зуковић, Милутиновић 2008: 532), а један од 

предуслова је сензибилизација наставника за уочавање и разумевање 

карактеристика и потреба припадника различитих група, нарочито у 

мултикултуралној средини (Гајић 2011: 106), то јест оспособљавање наставника, 

односно учитеља за развијање интеркултуралности. 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Идеја интеркултуралности означава „однос, прожимање, функцију и 

резултат односа, прожимања различитих култура у друштву“ (Шурбек 2012: 

308), а односи се на све аспекте живота у друштву: политику, економију, 

екологију, миграције, здравље, медије, етику, при чему највећи значај има у 

образовању, због његове свеобухватне улоге. Интеркултурално образовање 

преузима улогу успостављања и одржавања равнотеже између општих 
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принципа и специфичности културног контекста и даје одговор на изазов како 

осигурати квалитетно образовање за све (Драндић 2012: 83). Овакво ново 

разумевање улоге образовања у мултикултуралном окружењу, поред 

динамичности савременог друштва, као и променљивости потреба учесника у 

образовном процесу, пред учитеље и друге запослене у оквиру 

васпитнообразовног система поставља захтев да буду „отворени за промене у 

парадигмама образовања, циљевима, формама, садржајима и методама наставе 

и учења“ (Гајић 2011: 106). Кључни елеменат овог сегмента образовне 

политике представљају наставничке компетенције и проналажење 

најефикаснијих начина да се оне развију и континуирано подржавају.  

Предметна, педагошка, дидактичко-методичка и психолошка 

компетенција нису довољне за рад у културно плуралном друштву и 

мултикултуралној школској средини. Пошто учитељи постају одговорни за 

подстицање социјалне интеграције деце различитог културног порекла, 

неопходно је развити њихове интеркултуралне компетенције, које омогућавају 

педагошко вођење „на такав начин да сви ученици развију самопоштовање и 

позитивну слику о себи као кључне предувјете образовног успјеха“ (Шурбек 

2012: 311‒312). Према одређењу Бајрама (Byram, 1997), под интеркултуралном 

компетенцијом подразумева се способност прихватања интеркултуралних 

ставова, знања и вештина у циљу бољег разумевања и поштовања различитих 

култура. У интеркултуралне ставове спадају: отвореност, радозналост, 

веровање, спремност релативизовања културних вредности и одсуство 

предрасуда. Знање се односи на познавање друштва и његове културе, док се 

под вештинама подразумева способност интерпретирања значења елемената 

друге културе, затим њихово упоређивање са властитом културом, као и 

способност усвајања нових знања о другим културама и ефикасно деловање 

унутар њих. Дакле, интеркултурална компетенција састоји се од пет кључних 

елемената: интеркултурални ставови, знање, вештине интерпретирања, 

вештине откривања и интеракције, критичка културна свесност и политичка 

култура (Хрватић 2007: 201, према: Byram and Zarate, 1997), а 

интеркултурално компетентна особа је она која има развијену способност 

медијације, интерпретације, критичког и аналитичког разумевања своје и туђе 

културе (Byram, 2000).  

Интеркултурална компетенција има три димензије: (1) когнитивну или 

компетенцију знања (обухвата знање о себи и другима, језик комуникације и 

интеракцију); (2) бихејвиоралну или компетенцију вештина (укључује 

интерпретацију, повезивање, деловање и прилагођавање) и (3) афективну или 

компетенцију ставова (односи се на релативизовање себе, поштовање другога, 

отвореност и радозналост). Димензије интеркултуралности Пиршл (2005) 

одређује као: когнитивну, емоционалну и димензију понашања. Когнитивна 

димензија обухвата знање о свету и унутар света, емоционална се односи на 

радозналост, отвореност и склоности за одбацивањем лажних претпоставки, 

предрасуда и стереотипа, док се димензија понашања огледа у личном 
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искуству, моделу живљeња, као и начинима вербалног и невербалног 

понашања током комуникације. Дакле, интеркултуралне компетенције 

представљају комбинацију знања, вештина и ставова усмерених на 

различитост ученика, са циљем прихватања других и другачијих, уважавања 

слободе, правде, једнакости и праведности у образовању. 

Пошто се „прогрес интеркултуралности у школама и настави не огледа 

само у увођењу интеркултуралних садржаја у образовање већ у освешћивању 

ученика о сопственим компетенцијама, културном профилу и идентитету“ 

(Видосављевић и др. 2016: 198), интеркултурална компетенција учитеља 

представља основну претпоставку за стицање интеркултуралне 

компетентности ученика (Бедековић 2011: 143). Успешност интеркултуралног 

васпитања и образовања лежи, дакле, у ставовима и оспособљености учитеља 

за његову реализацију. У том смислу, темељни захтеви интеркултуралне 

компетенције, поред успешне комуникације постају осетљивост и самосвест, 

односно разумевање понашања других, као и начина њиховог размишљања и 

виђења света (Hrvatić i Piršl 2005; Шурбек 2012: 309‒310), које долазе до 

изражаја у наставној пракси и у сваком интеркултуралном сусрету.  

Значајне особине интеркултурално компетентног учитеља долазе до 

изражаја у саодносу између мултикултуралног окружења и школе отворене 

према различитости, а огледају се у: успешној вербалној и невербалној 

комуникацији; добром познавању своје и других култура; способности 

поштовања, разумевања и прихватања ученика који припадају другим 

културама; интерактивном односу са „другим“; континуираном 

надограђивању сазнања о себи, како на индивидуалном, тако и на нивоу 

припадајуће групе; способности повећане отворености, флексибилности, 

креативности и критичности и схватању последица дискриминације културно 

другачијих, као и способности развоја нестереотипног мишљења и 

антипредрасудних ставова (Hrvatic 2009, према: Млинаревић, Бруст Немет 

2010: 155). Дакле, од учитеља као „трансмитера“ интеркултуралности очекује 

се да знају начела и вредности интеркултуралности, да буду осетљиви и 

отворени, да анализирају и преиспитују властите ставове, као и да буду 

спремни да унапређују своје компетенције како би били узор ученицима у 

процесу усвајања вредности, ставова и понашања, којима се осигурава 

стабилност културно сложених заједница.  

Доказано је да недовољно развијене интеркултуралне компетенције 

учитеља негативно утичу на развој културног плурализма у школи (Banks, 

2002; Boyle-Baise, 2002; De Valk, 2003, према: Magos, 2007). Иако својој улози 

у организацији наставе дају велики значај при развијању интеркултуралних 

компетенција ученика (Puric, 2016) и поред тога што преузимају одговорност 

за подстицање социјалне интеграције деце различитог културног порекла, 

истраживања показују да учитељи немају довољно знања о томе како 

ефективно радити са децом из различитих културних средина и различитог 
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порекла (Hrvatić 2007: 401; Шурбек, 2012). Такође, поједини аутори 

наглашавају да су код великог броја учитеља ставови према културно 

различитим ученицима под утицајем предрасуда и стереотипа, што може 

довести до дискриминације (Bender-Szymanski, 2000; Grougeon, Woods, 1990; 

Wright, 1992, према: Magos, 2007). Штавише, чак и само присуство етнички и 

културно различитих ученика у школи поједини учитељи сматрају додатним 

проблемом који изазива тескобу, осећај професионалне инсуфицијенције, као 

и жељу да се такви ученици преместе у суседне школе (Sedano, 2002, према: 

Magos, 2007). 

Због сложених изазова које савремена друштвена кретања постављају 

пред васпитнообразовни систем и школу, све више се прихвата став према 

коме образовање учитеља треба да буде трајни процес који се не завршава са 

завршетком академског образовања, већ обухвата целоживотни стручни, 

професионални и лични развој (Млинаревић, Бруст Немет 2010: 155). Притом, 

целоживотно учење требало би да буде мотивисано не само професионалним 

усавршавањем, већ и социјалном и психолошком димензијом развоја 

појединца, односно личним осећајем задовољства које делује на 

самопоуздање (Рачић 2013: 94). Образовање за различитост као основа 

развоја мултикултуралног друштва треба да буде инкорпорирано у програме 

образовања и професионалног усавршавањa, у оквиру којих учитељи треба 

да стекну знања о дистинктивним обележјима културног порекла својих 

ученика, као и вештине које су им неопходне да преведу то знање у ефикасну 

наставу (Gay, 2000, према: Banks et al., 2001). 

Полазећи од чињенице да интеркултуралне компетенције и 

интеркултурална осетљивост учитеља представљају полазиште за афирмацију 

интеркултуралних односа у мултикултуралном друштву, као и основу за 

културално одговорно образовање у школи у складу са потребама и изазовима 

савременог друштва, интересовало нас је какве могућности у смислу оспосо-

бљавања и усавршавања за развијање интеркултуралности учитељу у Србији 

пружају програми стручног усавршавања запослених у образовању. 

МОГУЋНОСТИ УСАВРШАВАЊА УЧИТЕЉА У ФУНКЦИЈИ               

РАЗВИЈАЊА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА 

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Метод 

У циљу испитивања могућности усавршавања учитеља у функцији под-

стицања интеркултуралности ученика у оквиру програма стручног усавршава-

ња запослених у образовању, формулисани су следећи истраживачки задаци: 

(1) утврдити да ли постоје програми стручног усавршавања који имају за циљ 
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усавршавање учитеља у функцији развијања интеркултуралности; (2) на које 

аспекте интеркултуралности се односе садржаји програма стручног усаврша-

вања учитеља; (3) на које компетенције се односе и којим приоритетним обла-

стима припадају програми стручног усавршавања учитеља у функцији развија-

ња интеркултуралности; (4) колико анализирани програми стручног усаврша-

вања трају; (5) колико су програми стручног усавршавања учитеља у функцији 

подстицања интеркултуралности заступљени у: (а) укупном броју одобрених 

програма стручног усавршавања запослених у образовању; (б) укупном броју 

програма стручног усавршавања намењених учитељима; (в) броју одобрених 

програма стручног усавршавања запослених у образовању у појединим обла-

стима према којима су класификовани.  

Истраживање је засновано на примени дескриптивне методе, а обавље-

но је техником анализе садржаја. Узорак истраживања представљају програми 

стручног усавршавања одобрени од стране Завода за унапређивање образовања 

и васпитања и Педагошког завода Војводине, за период од 2012. до 2018. годи-

не. Анализирани су подаци о програмима стручног усавршавања наведени у 

„Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручног сарадника“ за школску 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017. и 2017/2018. годину. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

(1) Резултати анализе показују да постоје програми стручног усавршава-

ња намењени учитељима, који имају за циљ унапређивање њихових компетен-

ција у функцији подстицања интеркултуралности. Њихов број варира од 8 

(одобрених за школску 2014/2015. и 2015/2016) до 9 (за остале анализиране 

школске године). 

(2) За школску 2012/2013. и 2013/2014. годину одобрени су следећи програ-

ми стручног усавршавања учитеља у функцији развијања интеркултуралности
1
: 

1. Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предра-

суда, за толеранцију и интеркултуралност; 

2. Ни црно ни бело/стратегијe за инклузију и сензитивизација за потре-

бе деце из oсетљивих група; 

3. Обука васпитача, учитеља и асистената за рад са ромском децом; 

4. Ромско дете и школа; 

5. Ми и они други; 

                                                        

1 При навођењу програма стручног усавршавања поштован је редослед према коме су наве-

дени у каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за одређену 

школску годину.  
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6. Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркулту-
ралности код деце у Војводини; 

7. Роми кроз време; 

8. Интеркултуралност и инклузија – изазов за школу; 

9. Школа ромологије. 

Аспекти интеркултуралности на које се односе теме наведених програма јесу: 

− контекст као фактор утицаја;  

− познавање и поштовање средине; 

− унапређивање квалитета живота посредством разноврсних доступних 

културних садржаја;  

− односи већине и мањине; 

− потребе мањинских и маргинализованих група; 

− истраживања приватне, завичајне, локалне и регионалне историје и 

културе; 

− породична култура;  

− интеракција одраслих и деце (сарадња са родитељима); 

− лични и групни идентитет; 

− дефинисање и разрада кључних појмова – мултикултурално/интер-

културално; култура; 

− развој културног идентитета; 

− развој интеркултуралне осетљивости; 

− вештине слушања и интеркултурални дијалог; 

− развијање и неговање адитивне двојезичности, матерњег и нематер-

њег језика и интеркултуралности; 

− значај, улога и циљеви; фазе интеркултуралне трансформације школе; 

− механизми настајања и ефекти стереотипа и предрасуда; 

− дискриминација и опресија – механизми настајања и одржавања; 

− образовни контекст и дискриминација – имлицитна и експлицитна 

дискриминација; 

− промене – парадигме трансформације и толеранције; 

− децентрација; 

− механизми борбе против дискриминације и предрасуда у образовању; 

− историја Рома, ромске културе и литературе, друштвени положај, 

образовање и културни идентитет Рома; 

− елементи ромског језика, културе и митологије; 

− мала антологија ромске традиције и стваралаштва; 
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− вредности ромске културе и језика у комплементарном односу према 

вредностима националних заједница са којима Роми живе у Војводи-

ни, са нагласком на интеркултурном дијалогу; 

− интеграција елемената ромске културе, традиције и стваралаштва у 

наставни процес. 

Програми стручног усавршавања учитеља који доприносе развијању ин-

теркултуралности одобрени за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину су: 

1. Ни црно ни бело ‒ програм за рад са децом/младима, против предра-

суда, за толеранцију и интеркултуралност; 

2. Различити, а једнаки ‒ афирмација хуманих вредности;  

3. Увод у интеркултурално учење; 

4. Јачање капацитета васпитача и наставника усмерених на васпит-

нообразовну праксу базирану на интеркулутралности; 

5. Романипен ‒ ромска култура, традиција и обичаји; 

6. Учење без дискриминације ‒ улога наставника и школе; 

7. Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха; 

8. Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркулту-

ралности. 

Теме наведених програма односе се на следеће проблеме интеркулту-

ралности
2
: 

− однос према припадницима других култура; 

− развијање интеркултуралности кроз сарадњу са породицом и локал-

ном заједницом; 

− отварање према онима који су другачији;  

− изазови рада са децом која не говоре језик средине;  

− адитивна двојезичност ‒ усвајање, развијање и неговање матерњег и 

нематерњег језика код деце предшколског и основношколског узраста; 

− лични и културни идентитет;  

− интеркултурално учење: циљеви, основни појмови, предрасуде о кул-

тури и интеркултуралном учењу;  

− принципи интеркултуралног учења и баријере за интеркултуралну 

комуникацију; 

− теме и методе интеркултуралног учења;  

− технике, дидактички материјали и средства за рад у интеркултурал-

ној средини за учење;  

                                                        

2 Формулација тема преузета је из каталога програма стручног усавршавања запослених у 

образовању, а при редоследу навођења теме су груписане према сличности. 
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− увођење интеркулуралности кроз праксу засновану на уважавању 

права на различитост, планирању и креирању прилика за остварива-

ње овог права у смеру од породица и деце ка пракси, уместо од прак-

се ка детету;  

− преиспитивање постојећих ресурса у раду и радној средини као пола-

зне основе за будуће планирање и спровођење праксе базиране на ин-

теркултуралности;  

− дискриминација, предрасуде и стереотипи;  

− механизми настајања стереотипа и предрасуда; 

− ефекти стереотипа и предрасуда;  

− помоћ помагачима – однос наставника према властитим стереотипи-

ма и предрасудама; 

− вештине слушања детета; 

− толеранција;  

− школа – окружење за учење без дискриминације;  

− интеркултуралне компетенције запослених у васпитно-образовним 

институцијама; 

− компетенције наставника за интеркултурално учење; 

− познавање порекла, историје, разумевање обичаја, вредности и пра-

вила код Рома; 

− истине и заблуде о Ромима и поруке пријатељства и подршке; 

− особености говора и народне културе Влаха;  

− корелација садржаја изборног предмета Влашки говор са елементима 
националне културе са другим наставним предметима. 

За школску 2016/2017. и 2017/2018. годину одобрени су следећи програ-

ми стручног усавршавања учитеља који доприносе унапређивању компетенци-

ја за развијање интеркултуралности: 

1. Интеркултурно образовање; 

2. Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предра-

суда, за толеранцију и интеркултурност; 

3. Учење без дискриминације – улога наставника и школе; 

4. Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха; 

5. Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне ко-
хезије у школској средини: приступи, методе, технике; 

6. ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму; 

7. Изазови интеркултуралног учења и наставе; 

8. Афирмација индивидуалне вишејезичности у територијално вишеје-

зичној Војводини; 

9. Од мултикултуралности до примењене интеркултуралности. 
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Аспекти интеркултуралности на које се односе теме наведених програма 

стручног усавршавања јесу:  

− (субјективни) индивидуални идентитет – мапирање субјективне пер-

цепције идентитета појединца;  

− (субјективни) групни идентитет – мапирање субјективне перцепције 

идентитета групе;  

− (објективне) културне сличности и различитости – разрада појма кул-

турног идентитета кроз мапирање идентитетских одлика групе;  

− уочавање разлике између субјективне и објективне перспективе;  

− дубинске одлике културе; 

− културна интелигенција; 

− медији/друштвене мреже и мултикултуралност;  

− религијски аспекти мултикултуралности; 

− отвореност за различитост;  

− основи појмови интеркултуралности;  

− интеркултурална осетљивост;  

− развој интеркултуралне осетљивости;  

− кључни појмови: мултикултурално и интеркултурално друштво, со-

цијална кохезија, школска средина, интеркултурално образовање; 

− интеркултурално образовање у образовно-васпитном процесу: међу-

предметне и предметне компетенције, планирање, школска докумен-

та; приступи, методе, технике и активности; 

− интеграција интеркултуралних тема у курикулум; 

− вредности и циљеви интеркултуралног учења;  

− принципи интеркултуралног учења и баријере за интеркултуралну 

комуникацију;  

− идентитети, предрасуде и став; 

− предрасуде о култури и интеркултуралном учењу;  

− стереотипи и предрасуде ‒ механизми настајања, функције, ефекти;  

− однос наставника према властитим стереотипима и предрасудама; 

− културне различитости, дискриминација и искључивање; 

− искуство маргинализације и импликације у образовном процесу;  

− изградња поверења; 

− вештине децентрације;  

− креирање безбедног и подстицајног окружења за учење;  

− интеркултуралне компетенције наставника;  

− личност и учење језика;  
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− појам интеркултуралности и вишејезичност;  

− утицај билингвизма на наставу;  

− ставови родитеља у Војводини о учењу страних језика и језика из 

окружења; 

− особености народне културе Влаха;  

− корелација садржаја изборног предмета Влашки говор са елементима 
националне културе са другим наставним предметима. 

Тежиште програма стручног усавршавања одобрених за школску 

2012/2013. и 2013/2014. годину је на раду са ромском децом, а ови програми се 

баве и унапређивањем интеркултуралних компетенција, сензибилизацијом за 

потребе деце из осетљивих група и за рад са децом у Војводини. Програми 

стручног усавршавања одобрени за период од 2014. до 2016. године у највећој 

мери усмерени су на толеранцију и хумане вредности као аспекте 

интеркултуралности, као и на учење и васпитнообразовну праксу утемељену на 

интеркултуралности, а баве се и упознавањем и афирмацијом ромске и влашке 

културе. За разлику од претходне четири године, програме стручног усавршавања 

за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину карактерише померање тежишта ка 

интеркултуралном учењу и настави, односно интеркултуралном образовању и 

одсуство програма који се односе на рад са ромском децом.   

Тематске области издвојених програма стручног усавршавања могле би се 

систематизовати на следећи начин: култура, мултикултуралност, 

интеркултуралност; културни идентитет; културна интелигенција; средина као 

фактор културног утицаја; интеркултурално учење; развој интеркултуралне осе-

тљивости; развијање вештине слушања у функцији интеркултуралног дијалога; 

интеркултуралне компетенције наставника; интеркултуралност и вишејезичност; 

дискриминација, стереотипи и предрасуде; механизми борбе против дискримина-

ције, стереотипа и предрасуда у образовању; упознавање елемената ромске култу-

ре и интеграција у наставни процес; упознавање елемената влашке културе и ин-

теграција у наставни процес. Наведени програми стручног усавршавања отварају 

могућност стицања основних знања и вештина у домену интеркултуралности, од-

носно, развијања когнитивне и бихејвиоралне димензије интеркултуралне компе-

тенције (Seelye 1997: 34). Отвореност концепта целоживотног учења смањује 

могућност контроле самог процеса развоја личности, што са једне стране до-

приноси непредвидивости исхода учења, али са друге, значајно доприноси де-

мократичном сазревању заједнице (Варга 2012: 335). 

(3) Правилником о стручном усавршавању наставника, васпитача и 

стручних сарадника (Службени гласник РС бр. 13/2012 и 31/2012, 85/2013, 

86/2015, 81/2017) прописано је да се стручно усавршавање остварује по 

програмима који развијају компетенције у следећим областима: К1. Ужа стручна 

област; К2. Поучавање и учење; К3. Подршка развоју личности детета и 

ученика; К4. Комуникација и сарадња. Издвојени програми стручног усавршавања 
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учитеља у функцији интеркултуралности, одобрени за период од 2012. до 2018. 

године отварају могућност развијања свих компетенција, при чему у највећој мери 

доприносе подршци развоју личности детета и ученика (Табела 1).  

Министар просвете, науке и технолошког развоја прописује листу 

приоритетних области стручног усавршавања. Одобрени програми у периоду 

од 2012. до 2018. године, омогућују стручно усавршавање учитеља у 

функцији интеркултуралности из следећих приоритетних области: јачање 

професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних 

метода наставе и управљања одељењем (2012‒2016); превенција насиља, 

злостављања и занемаривања (2014‒2016); превенција дискриминације 

(2012‒2016); инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и деце и 

ученика из друштвено маргинализованих група (2012‒2016), као и 
индивидуални образовни план (2012‒2014); стварање толерантне и 

недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од 
насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације (2016‒2018); избор, 

израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког 

материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно 
васпитно-образовну област (2016‒2018) (Табела 1). Анализирани програми 

отварају могућност развијања компетенција учитеља да мисли и делује на 

културно прикладан начин (Hammeret al., 2003). С друге стране, 

интересантно је да поједини програми који се односе на децу и ученике из 

друштвено маргинализованих група апострофирају инклузију, док развијање 

интеркултуралности стављају у други план, што отвара питање колико могу 

допринети развијању културне емпатије и отворености.  

Табела 1. Компетенције, приоритетне области и трајање програма                 
стручног усавршавања учитеља у функцији унапређивања                                        

интеркултуралности 

Школска  

година 
Програм Компетенција Приоритет 

Трајање 

програма 

 

 

 

2012/2013. 

 и 

2013/2014. 

66
3
 К3 П2 3 дана 

67 К3 П2 3 дана 

70 К3 П2, П3 3 дана 

372 К3 П3 2 дана 

408 К1 П2, П6 3 дана 

409 К1 П2, П6 3 дана 

410 К1 П2, П6 2 дана 

518 К3 П3 1 дан 

995 К3 П2, П6 3 дана 

                                                        

3 Нумерација програма преузета је из каталога програма стручног усавршавања запослених 

у образовању за одређену школску годину. 
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Школска  

година 
Програм Компетенција Приоритет 

Трајање 

програма 

 

 

 

2014/2015. 

 и 

2015/2016. 

46 К3 П7 3 дана 

68 К3 П6 1 дан 

74 К3 П7 1 дан 

98 К4 П1 2 дана 

331 К3 П7 1 дан 

341 К1 П1 1 дан 

342 К2 П1 3 дана 

926 К3 П8 2 дана 

 

 

 

2016/2017.  

и 

2017/2018. 

38 K3 П4 1 дан 

56 К3 П4 3 дана 

330 К3 П4 2 дана 

338 К1 П3 1 дан 

386 К2 П4 1 дан 

478 К3 П4 2 дана 

479 К3 П4 1 дан 

941 К4 П4 1 дан 

953 К4 П4 1 дан 

 

(4) Издвојени програми стручног усавршавања планирани су у трајању 

од једног до три дана и вреде од 8 до 24 бода, а преовладавају једнодневни 

програми (Табела 1). Један програм присутан је у каталозима за свих шест 

анализираних школских година, а два идентична програма налазе се у 

каталозима за четири школске године, што значи да је за период од 2012. до 

2018. године учитељима на располагању 22 различита програма стручног 

усавршавања у функцији интеркултуралности. С обзиром на то да је учитељ 

обавезан да у периоду од пет година оствари најмање 100 бодова за похађање 

одобрених програма, и то за сваку наведену компетенцију најмање 16 бодова, 

а за стручно усавршавање из приоритетних области најмање 30 бодова, 

издвојени програми у функцији интеркултуралности отварају различите 

могућности кумулативног комбиновања остварених бодова. 

(5) (а) Програми намењени учитељима у функцији унапређивања 

интеркултуралних компетенција чине мање од 1% од укупно одобрених програ-

ма стручног усавршавања запослених у образовању за шест анализираних школ-

ских година (Табела 2).  

(б) Заступљеност програма стручног усавршавања у функцији интер-

културалности у укупном броју програма намењених учитељима износи око 

1,5% у периоду од 2012. до 2018. године. Имајући у виду да се од учитеља 

захтева висока интеркултурална компетентност у циљу креирања снажне 

мултикултуралне средине (Зуковић, Милутиновић 2008: 537), као и да су они 

у значајној мери упућени на програме стручног усавршавања у циљу 
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унапређивања компетенција које нису стекли или нису стекли у довољној 

мери током формалног образовања, могућности које им нуде ови програми 

су ограничене и недовољне.   

Табела 2. Заступљеност програма стручног усавршавања у функцији                  
интеркултуралности у укупном броју одобрених програма и броју одобрених 

програма намењених учитељима 

Школска год. БОП
4
 

Број 

П*
5
 

Заступљеност 

П* у БОП 
БОПу

6
 

Заступљеност 

П* у БОПу 

2012/2013. и 2013/2014. 1002 9 0,9% 606 1,49% 

2014/2015. и 2015/2016. 923 8 0,87% 586 1,37% 

2016/2017. и 2017/2018. 979 9 0,92% 664 1,36% 

 

(в) Програми стручног усавршавања класификовани су у 18 (за школ-

ску 2012/2013., 2013/2014., 2016/2017. и 2017/2018.), односно 19 области (за 

школску 2014/2015. и 2015/2016. годину). Програми намењени учитељима у 

функцији интеркултуралности одобрени за период од 2012. до 2014. године 

припадају областима: васпитни рад (3 од 160 програма, што чини 1,87%); 

образовање деце са посебним потребама (1 од 78 програма или 1,28%); обра-

зовање и васпитање на језицима националних мањина (3 од 8 програма или 

37,5%); општа питања наставе (1 од 138 програма или 0,72%); програми ко-

је је одобрио Педагошки завод Војводине (1 од 28 програма, што чини 

3,57%). Трима областима припадају програми одобрени за период од 2014. 

до 2016. године, и то: васпитни рад (4 од 132 програма, што чини 3,03%); де-

ца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању (2 од 67 про-

грама или 2,98%) и образовање и васпитање на језицима националних мањи-

на (2 од 5 програма или 40%). За школску 2016/2017. и 2017/2018. годину 

одобрено је 9 програма, из области: васпитни рад (2 од 137 програма, или 

1,46%); деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању (1 

од 57 програма, што чини 1,75%); образовање и васпитање на језицима наци-

оналних мањина (1 од 2 програма или 50%); општа питања наставе (3 од 

163 програма или 1,84%) и програми које је одобрио Педагошки завод Војво-

дине (2 од 120 програма, што чини 1,67%).  

Дакле, највећи проценат одобрених програма у функцији интеркулту-

ралности је у области образовање и васпитање на језицима националних ма-

њина (од 37,5% до 50% од укупно одобрених програма у овој области), што се 

могло и очекивати. Са друге стране, у областима које у великој мери могу до-

                                                        

4 Укупан број одобрених програма. 
5 Број одобрених програма стручног усавршавања у функцији интеркултуралности. 
6 Укупан број одобрених програма намењених учитељима. 
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принети интеркултуралности, као што су српски језик и књижевност, уметно-
сти, изборни и факултативни предмети, којима припада и грађанско васпита-

ње, не постоје програми стручног усавршавања у овом домену. 

ЗАКЉУЧАК 

Савремено мултикултурално друштво имплицира развијање интеркулту-

ралних компетенција, неопходних за пуну и успешну партиципацију у свету 

различитости. Школа која тежи да буде у духу новог времена и сама мора бити 

оличење снажне мултикултуралне средине и на тај начин помоћи ученицима 

да ефикасно функционишу у сложеним условима данашњице (Зуковић, Милу-

тиновић 2008: 537). У том смислу, актуелизује се потреба промишљања кључ-

них аспеката деловања школе, иако је она само један од елемената развијања 

интеркултуралности, која представља део целоживотног учења и личног разво-

ја (Мрњаус 2013: 321).  

Иако је образовање у Србији фокусирано на стицање знања и изграђива-

ње вредносних ставова у оспособљавању младих за суживот, актуелни обра-

зовни систем мало води рачуна о „Другима‟, о чему сведоче анализе настав-

них програма и уџбеника (матерњег језика, историје, грађанског васпитања), 

намењених ученицима и студентима на свим нивоима образовања (Јевтић, Ми-

кановић 2012: 142). Једна од могућности превазилажења оваквог  стања је раз-

вијање, увежбавање и практиковање интеркултуралне сензибилизираности 

учитеља, пред којим се поставља захтев за подстицање и стварање здраве ин-

теркултуралне школске, а тиме и друштвене заједнице. Програми стручног 

усавршавања запослених у образовању, који у највећој мери доприносе разви-

јању компетенција у области подршке развоју личности детета и ученика, иако 

нису заступљени у довољној мери, како у укупном броју одобрених програма, 

тако ни у броју одобрених програма намењених учитељима, отварају могућ-

ност стицања основних знања и вештина у домену интеркултуралности. Оно 

што недостаје су системске и холистичке стратегије реформе ради креирања 

снажне мултикултуралне средине, које би требало да се примењују у различи-

тим сегментима рада школе (Зуковић, Милутиновић 2008: 537). Због тог недо-

статка, интеркултурално деловање у мултикултуралном друштву суштински је 

препуштено доброј вољи и ангажованости појединих наставника, а не бризи 

друштва у целости. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE FUNCTION                   

OF DEVELOPING INTERCULTURALITY 

Summary 

Changes in the global plane and heterogeneity of modern societies in national, 

linguistic, religious and other terms have resulted in the affirmation of interculturalism 

and the need for intercultural education. In this process, a modern school, as a place of 

meeting of national and global culture, plays an important role in establishing dialogue 

among different cultures, thus enabling their coexistence. Education for diversity as the 

basis for the development of a multicultural society should be incorporated in the                  

programs of education and professional development of teachers, within which they can 

acquire knowledge about the distinctive features of the cultural origin of their pupils, as 

well as the skills they need to translate that knowledge into effective teaching. 

The author in the paper examines the possibilities of training teachers in the              

function of encouraging interculturality within the framework of professional training 

programs in Serbia. The results of the research show that the programs of professional 

development of employees in education open the possibility of acquiring basic 

knowledge and skills in the domain of interculturality. Systemic monitoring of the needs 

of the modern educational system and modern society is lacking, which is why                      

intercultural activity is essentially left to the good will and commitment of individual 

teachers, and not to the care of society as a whole. 

Keywords: interculturalism, professional development programs, teacher,                  

training. 

 

 

 


