
SHARE
Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje 
крoз унaпрeђивaњe ефективности систeмa спoљaшњeг 
врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу 
шкoлa

Гордана Чапрић , ЗВКОВ
Тања Ранковић, УНИЦЕФ
Дејан Станкoвић, ЦОП
29.01.2018.



Зашто „SHARE“?

➢Спољашње вредновање - 36% школа ије остварило минимум 
квалитета рада

➢Завршни испит на крају основног образовања откривају значајне 
регионалне разлике;

➢PISA - 33% и 40% ученика у Србији функционално неписмено и да 
су просечне компетенције, у односу на ОЕЦД земље, ниже за 
ефекат  од једне до једне и по године;

➢Само 38% наставника у Србији добија повратну информацију од 
других наставника (ТАЛИС), иако повратна информације 
представља важан предиктор задовољства послом.

➢Дефинисање различитих видова подршке школама за 
унапређивање квалитета неопходно

➢План за унапређивање квалитета – обавеза након екстерне 
евалуације – финансијски и други механизми за развој и 
имплементацију нису развијени
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„SHARE“ пројекат

➢Развој и имплементација програма хоризонталног 
учења и размене између школа 

➢Заснива се на умрежававању наставника  у 
циљу унапређења квалитета у конкретним 
областима рада и живота школе

➢Менторска подршка и грантови за школе за 
развој рефлексивне праксе и сарадњу са 
школама са слабијим резултатима на 
спољашњем вредновању



Претпоставке на којима је заснован 
концепт
➢ Теоријске претпоставке о колаборативном 
критичком преиспитивању, преузимању одговорности 
и реконструисању праксе у складу са заједничким 
разумевањем и визијом њених учесника

➢Позитивна девијанса – педагошка вредност, ширење 
добре праксе 

➢Знање се развија и добија смисао кроз стално 
преиспитивање властите праксе – први корак 
професионалног развоја је преиспитивање властите 
праксе.

➢Школа као заједница учења у којој се 
професионални развој остварује и истовремено 
доприноси да се школа развија као заједница.



Умрежавање и учење
➢Подстиче размену знања, искустава и добрих 
пракси унутар школе и између школа;

➢Оснажује све запослене за саморефлексију;

➢Олакшава прихватање промена у школи;

➢Повећава спремност да се тражи и прихвати 
повратна информација од других наставника –
„критичких“ пријатеља;

➢Смањује страх од критике;

➢Омогућава креирање професионалних заједница 
свих запослених у образовном систему.



„Архитектура“
пројекта



ИЗБОР ШКОЛА
➢ Добре школе (3П)

➢Спољашње вредновање

➢Додата педагошка вредност 

➢Препорука ресорне школске управе

➢Школе којима је потребна подршка (Share)

➢Спољашње вредновање

➢Препорука ресорне школске управе

➢Јавни позив, мотивационо писмо



Изабране школе



Оснаживање школе



Сарадња унутар школе
и између школа



Ефекти – ученичка постигнућа  



Ефекти – области квалитета 
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Ефекти – области квалитета 

2.5     2.9 



Ефекти – области квалитета  

2.9     3.2 



Подели искуство и победи!

Share школе су:
➢препознале своје слабости и 

снаге, 

➢ оснажене да дефинишу развојне 
циљеве,

➢ оснажене да планирају 
имплементирају планове 
унапређења 

➢ оснажене да прате и евалуирају 
наставу и учење као и напредак у 
раду.

➢ изабрани наставници су постали 
саветници – спољни сарадници.

3П школе су: 
➢ препознале своје снаге

➢ развиле своје 
потенцијале

➢ приказале своју добру 
праксу и 

➢помогле другим 
школама.

➢ Изабрани наставници су 
постали саветници –
спољни сарадници, 
будући ментори.



Научене лекције

Снимање 
стања

Посете

Планирање 
развоја

Реализација 
плана посете

Улога ментора
➢Упаривање школа

➢Организовање студијских посета

➢“Критички пријатељ”- иницирање 
рефлексивне праксе и заједничког учења 
у школи (давање конструктивне 
повратне информације, рефлексије на 
студијске посете)

➢Подршка увођењу добрих пракси из 
партнерских школа (рефлексија, 
планирање, реализација, праћење)



Изазови
➢Лоцирање одговорности за квалитет учења

➢Мањак културе размене знања и рефлексије у школама

➢Тежи организациони проблеми (етос, управљање)

➢Апсорпциони капацитети

➢Капацитет добрих школа да препознају своје најбоље 
праксе, ’спакују их’ и успешно поделе с другима



Зашто је хоризонтално учење дало 
резултате?
Кључна полуга: оснажено уверење школа и наставника да је напредак и 
важан и могућ.
➢Share је пружио прилике да се развије, али и покаже и докаже 

компетентност (простор развијања смислених, практичних и примењивих 
знања и вештина)

➢Share је отворио простор додатне аутономије (самосталних избора, одлука)

➢Share је пружио прилику за повезивање у професионалном контексту 
(тимски рад, мале екскурзије, симетрична интеракција, емпатија и 
солидарност)   

Све ово је мотивисало и инспирисало и учинило ново учење смисленим и 
значајним. 



Препоруке
➢Откривање и подржавање педагошке изврсности

➢Механизми за откривање педагошке изврсности

➢Мотовисање наставника, путем промовисања њихових достигнућа и напретка

➢Подршка стварању и функционисању професионалних мрежа

➢Обезбеђена средства из буџета

➢Развијање различитих начина сарадње и хоризонталног учења

➢Укључивање хоризонталног учења у систем стручног усавршавања наставника

➢Развој стручних материјала

➢Он-лајн платформа

➢Развој капацитета за хоризонтално учење

➢Компетенције наставника

➢Развој организационих калацитета

➢Учење из хоризонталног учења - уграђени механизми за праћење и вредновање



Одрживост програма, наредни кораци
➢ЗВКОВ, МПНТР

➢Програм за хоризонтално учење

➢SHARE платформа. Грантови.

➢Мрежа од 70 саветника спољних сарадника 
обучених да подрже Share школе у новом 
циклусу.

➢Обуке (Онлајн модул,  формативно 
оцењивање, вредновање образовно-
васпитног рада, инклузивно образовање)

➢Практичан рад. 

➢Избор нових 3П и Share школа.

➢Подршка локалним самоуправама које желе 
да развију „мреже“ на локалном нивоу. 

➢Друго…

Networks for learning and development 
across school education 
https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/networks-wg_en.pdf



Хвала!

Гордана Чапрић, Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, gcapric@ceo.gov.rs

Тања Ранковић, УНИЦЕФ Србија, 
trankovic@unicef.org

Дејан Станковић, Центар за образовне политике, 
dstankovic@cep.edu.rs
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