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ЗАХВАЛНОСТ: 
 

Овај приручник не би био завршен без подршке Еразмус+ програма Европске уније 

пројекту „Друштвено и финансијско образовање за укључивање, предузетништво и 

запошљавање – SaFE for Triple E“. Захвални смо и нашим партнерима који су нам 

обезбедили непроцењиве сугестије за израду овог приручника: 
 

Škola Dokoran – Wide Open School n.o. 

Csoport-téka Association 
 
 
DISCLAIMER 
 
Подршка Европске комисије производњи ове публикације не представља подршку 
садржају који одражава само ставове аутора и Комисија не може бити одговорна за 
употребу садржаних информација.  
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Добродошли у „Safe for Triple E“ приручник за 
тренере! 

 

Овај приручник је направљен тако да омогућава активан приступ обуци, тако да у њој 
учествују сви: сматрамо да и одрасли и деца боље уче уколико су им у тај процес 
укључена сва чула и уколико су укључени у учење. Стога је овај приручник фокусиран 
не на предавања или праћења онога што „стручњаци говоре“, већ више на то да се 
помогне полазницима да изнесу сопствена знања, да их поделе са другима те да уче 
једни од других. Овде се промовише појачавање вештина и знања сваког појединца, 
гради се ново знање од ових почетних тачака. 

 
Истовремено, с обзиром да је сваки тренер другачији, флексибилан је и овај 
приручник. Флексбилан је у погледу начина на који ћете користити делове: лако ћете 
препознати који делови су неопходни за било коју врсту обуке, а који се могу 
прескочити ако радите са наставницима који имају вишегодишње искуство. 

Флексбилан је и стога што предложене активности можете прилагодити: постоје бројни 
савети за лакши рад као и спискови за проверу које можете користити или не, у 
зависности од Вашег тренерског искуства и вештина и знања које поседује ваша група 
полазника. Флексибилан је јер је свака активност осмишљена тако да Вас води током 
њене примене у одрешеном делу обуке, док вам се истовремено оставља могућност да 
импровизујете, уколико мислите да је то потребно и уколико се тако добро осећате и 
имате довољно самопоуздања! 

 
На крају, желели бисмо да искористимо прилику да ВАМ СЕ ЗАХВАЛИМО! Хвала што 
сте одвојили време да прочитате ове странице и што нам помажете да применимо 
„програм за друштвено и финансијско образовање“. Овај приручник не би имао 
никакву вредност без Ваше посвећености! 



 

 

 
 

Садржај 
 
Добродошли у „Safe for Triple E“ приручник за тренере! .................................................. 2 
Садржај .................................................................................................................................. 3 
Део први: Загревање ............................................................................................................ 4 
Део други: Оријентисање .................................................................................................... 8 
Део трећи: Активне методе учења I: креативно промишљање ..................................... 12 
Део четврти: Активне методе учења II: Позориште слика .............................................. 16 
Део пети: Методе активног учења III: Дрво проблема.................................................... 21 
Део шести: Наставна пракса: коришћење „Позоришта слика“ и „Дрвета проблема“ . 24 
Део седми: Активне методе учења IV: стратегија слагалице за рад у групи ................. 26 
Део осми: Наставна пракса коришћења групног рада и стратегије слагалице за 
учење о штедњи и трошењу .............................................................................................. 31 
Део девети: Друштвено и финансијско предузетништво ............................................... 33 
Додатак ................................................................................................................................ 37 
 
 
 

 

 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

4 
 

 
 

 
  

  
Део први: Загревање 

Пробијање леда и увод 

Општи циљ одељка: пре него што радионица започне, полазници би требало да се опусте, 
упознају међусобно, сазнају понешто о свакоме и науче једни другима имена. А Ви као тренер, 
би требало да им укратко објасните да ће на овој радионици учити кроз игру, радећи 
активности и кроз увежбавање вођења активности, а не кроз слушање предавања. Уколико 
радите са наставницима који се већ међусобно познају можда бисте могли да прескочите игре 
упознавања и памћења имена. 

 
Предложени распоред активности 
1.  Представљање............................... 5 мин. 

2. Игра пробијања леда.................... 10 мин. 
3. Представљање у паровима.......... 30 мин. 
4. Игра памћења имена.................... 15 мин. 
5. Правила.......................................... 15 мин. 
6. Надања и страховања................... 15 мин. 
 

1. Представљање 
Циљеви: кратка добродошлица полазницима, изражавање захвалности и кратко приказивање 
радионице која ће бити базирана на активностима 

Материјал:  није потребан 
Време: 5 мин. 

• Наставници ће вероватно бити мало нервозни и забринути због природе и садржине 
радионице. Вероватно ће имати бројна питања. Уверите их да како буду ишли кроз дан, на 
многа питања ће добити одговоре. 

• Захвалите им се што су дошли. Нагласите да им да сте их позвали јер Афлатон поштује 
настабнике и препознаје да само они могу овај програм да учине успешним. Видимо 
наставнике у центру овог програма и имамо потребу да од њих учимо. А сада директно 
пређите на игру! 

 

2. Игре пробијања леда 
Предлог 1: Оно што је заједничко 
Циљ: загревање Пробијање леда  
Ниво концентрације: низак 
Ниво енергије: низак 
Број: 3+ 

Трајање: 10 мин.  

Материјал: није потребан 
Фазе: Тражите од учесника да формирају трочлане групе, ако је могуће са људима које не 
познају.  
 
Објасните да свака група има 5 минута да открије 3 заједничке ствари за све чланове.  
Реците им да те 3 ствари не могу бити очигледне на први поглед, на пример, националност, 
боја косе исл.  
Окупите их све у круг и тражите да свака група представи свима ствари које су тој групи 
заједничке. 
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Предлог 2: Шта нам је заједничко? 
Циљ: загревање  
Пробијање леда  
Ниво концентрације: низак  
Ниво енергије: средњи 
Број: 8+ 
Трајање: 10 мин.  

Материјал: није потребан 
Фазе: Замолите учеснике да прошетају целом просторијом. Објасните им да ћете наглас 
поставити питање (списак предлога питања погледајте у наставку). Када учесници чују питање 

(на пример, „Која ти је омиљена храна?“) треба наглас да понављају одговор али да се при том 
не заустављају. 
Када учесници прођу поред онога који је дао исти одговор, са њим настављају шетњу. 
Поновите ово неколико пута, постављајући различита питања.  
Замолите учеснике да сами наглас постављају питања осталима.  
Предложена питања 
Омиљена храна?  
Омиљена боја? 
Број чланова Ваше породице?  

Омиљени  TV-програм?  
Омиљена књига? 

 
Предлог 3: Ко смо? 
Циљ: загревање  
Пробијање леда  
Ниво концентрације: низак 
Ниво енергије: низак 
Број: 4+ 

Трајање: 10 мин.  

Материјал: није потребан 
Фазе: Објасните групи да ће сада одговарати на питање „Ко смо ми?“ Свако ко дође на ред 
треба да одговори у једној реченици, на пример, „ми смо деца из тог и тог села“, или, «ми смо 
ученици чији је разредни старешина г./гђа/гђица », или «ми смо млади».  
После сваког одговора, учесници који мисле да тај одговор важи и за њих, дигну руке. 
 

Предлог 4: Ауто-портрет 
Циљ: загревање  
пробијање леда  
Ниво концентрације: висок 
Ниво енергије: низак 
Број: 4+ 
Трајање: 20 мин. 
 

 

Материјал: папир A4, дрвене бојице и оловке, самолепива трака  

Фазе: Замолите учеснике да свако од њих нацрта ауто-портрет и да испод кракто опише 3 
тренутка у  животу који су их на неки начин довели до учествовања у данашњој радионици. 
Скрените им пажњу да се не потписују испод слике већ да цртежи буду анонимни. Сакупите 
све портрете и окачите их на зид. 
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Позовите све учеснике да се прошетају испред њих и  покушају да препознају учеснике са 
цртежа. 

 
Предлог 5: Руковање 
Циљ: пробијање леда  
Ниво концентрације: низск 
Ниво енергије: средњи 
Број: 5+ 
Трајање: 5 мин. 
Материјал: нјие потребан  

Фазе: објаснитеда је сврха игре да се рукују са сваким у просторији. Замолите да се сваки 
учесник рукује са неким и да се онда „замрзне“ у тој позицији. Другом руком треба да се рукује 
са неким другим.  

Тек онда могу да пусте руку прве особе са којом су се руковали.  

Учесници ходају просторијом али се стално морају руковати са бар једном особом.  

Игра се завршава када су се сви међусобно руковали. 

 

3. Представљање у паровима 
Циљеви: Помоћи учесницима да више сазнају једни о другима, да успоставе атмосферу 
разиграности, као и да се навикну на устајање и причање пред групом. 
Материјал: није потребан 
Трајање: 30 мин. 

• учесници седе укруг; 

• поделите их у парове А и Б; 

• дајте им два или три минута да поразговарају са својим партнером. За то време требало би 
да сазнају име и барем једну добру ствар која се недавно догодила партнеру. Такође, треба да 
смисле и једну велику лаж о свом партнеру; 

• затим представљају свог партнера групи. Групи прво говоре његово име, говоре добру ствар 
која му се десила и лаж коју су смислили; нпр. Ово је Доротеја. Она нам долази из Смедерева. 
Недавно се удала. Сваког јутра иде на пливање у базен са сланом водом. 

 

4. Игра учења имена 
Циљеви:  Помоћи  учесницима  да  науче  имена  једни  другима  и  да  наставе  да  граде 
међусобно поверење и стварање тима 
Материјал: лопта или неки лагани предмет који може да се баца и хвата 
Трајање: 15 мин. 
Ево две игре које можете пробати. 
„Ухвати лопту“ 

• тражите од наставника да стану у круг; 

• лопту бацају један другом; 

• када ухвате лопту, морају да кажу име особе која ју је бацила. Ако не могу да се сете имена, 
нека једноставно питају како се зове; 

• треба да наставе да на овај начин бацају лопту у кругу пет минута. 
 
“Maријa!” “Maрија!” “Maрија!” 

• учесници праве широки круг 

• један стаје у средину. Његов је циљ да се макне са тог места и придружи се осталима који 
стоје у кругу; 

• да би то урадио потребно је да каже име неке особе која се налази у кругу три пута за 
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редом, пре него што та особа изговори барем једном своје име; 

• уколико особа која је изабрана каже своје име пре него што ова која је у средини три пута 
каже њено, особа у средини остаје ту где је и мора да почне да изговара име неког другог. 

 

5. Правила 
Циљеви:   Оснажити учеснике кроз процес у којем ће сами установити  смернице   за   
понашање   током   радионице. Охрабрити стварање осећаја једнаког припадања радионици. 
Материјал: табла за писање (флипчарт) и маркер 
Трајање: 15 мин. 

• почните тако што ћете замолити наставнике да седну укруг. У средину ставите таблу за 
писање и на под ставите маркер; 

• реците им да предложе правила понашања и придржавања распореда рада у радионици. 
Често ће почети са осмишљавањем правила која ће важити за њихово сопствено понашање. 
Уколико не предложе, можете им дати неку сугестију у вези са придржавањем сатнице, грубим 
наступом, агресивношћу, псовањем, пушењем и коришћењем мобилног телефона. Потрудите 
се да им не стављате речи у уста; 

• подстакните их да предложе смернице за понашање које ће важити и за Вас и друге 
предаваче. Морају од првог тренутка да осете да ће радионица бити заснована на дијалогу 
између једнаких; 

• како се износе поједини предлози, прво питајте групу да ли се слажу са предлогом, а потом 
и да ли се слажу са начином на који је предлог срочен; 

• позовите онога ко да неку идеју да уђе у средину и запише свој предлог. Неки сматрају да ће 
боља атмосфера бити уколико су правила позитивна него кад су негативна. На пример, „Увек 
би требало да се изражавамо пристојно“ уместо „Нема псовања“. Друга идеја је да наставници 
нацртају смернице радије него да их пишу, нпр. Да нацртају мобилни телефон или цигарете 
који су прецртани линијом. 

 

6. Надања и страховања 
Циљеви: Допустити учесницима да изразе било какву бригу или страх ако их осећају. Такође, 
дозволити им да искажу шта се надају да ће постићи на овој радионици 

Материјал: самолепиви папирићи за поруке, по два за сваког учесника 
Трајање: 15 мин. 

• питајте учеснике како се осећају. Ако је неопходно, објасните да је природно да се на 
почетку сваке радионице осећају или узбуђено или забринуто. Реците им да желите да 
почнете од тога каква су надања и страхове донели са собом. Реците им да ће рад бити много 
лакши уколико смо сви отворени једни према другима и искрени у својим осећањима; 

• дајте свакоме по комадић папира или два самолепива папира за поруке; 

• реците им да раде сами и да за тренутак размисле о ономе што осећају; 

• затим их замолите да запишу три ствари за које се надају да ће их постићи и добити  

од ове радионице као и три ствари због којих би им могло бити нелагодно, непријатно или које 
би их забринуле; 

• када заврше, требало би да покупите те папириће. Можете их ставити на зид и подстицати 
наставнике да прошетају испред њих, или их можете промешати и поново разделити, па онда 
тражити да свако прочита папирић који је добио; 

• на крају сваког дана, прочитајте сва надања и страховања. Питајте их да ли та страховања и 
даље постоје. Ако их више нема, уклоните папириће на коме су она записана. Питајте их да ли 
су било која од надања већ досегнута. Ако јесу, такође уклоните и папириће на којима су она 
записана. 



 
  

 

 

 
 

 

8  

 

 

Део други: Оријентисање 
 
Бићете у ситуацији да радите са наставницима који нису никада ништа чули о интегрисаном 
програму друштвеног и финансијског образовања. Пре него што кренете даље, треба да им 
понудите неке основне информације о овој теми. Следеће вежбе су направљене тако да 
покажу да овај програм обухвата: 

• концепт (балансирано друштвено и финансијско образовање за децу); 

• програм (све активности у којима се од деце тражи да учествују, као што су часови у 
учионици, штедња, предузетнички пројекти, исл.); 

• мрежу (читава мрежа партнерских организација које преузимају програм и чине га својим) 
 
Предложени распоред активности 

1. Откријте шта учесници већ знају а шта је оно што би хтели да знају ............................10 мин. 

2. Кратко представљање концепта SaFE и пет образовних тема ........................................20 мин. 
3.    Игра лоптом „Пет тема“......................................................................................................25 мин. 

 

1. Откријте шта учесници већ знају 
Циљеви: проценити колико група познаје програм и шта је оно што их интересује. Такође, прво 
упознавање са KWL-табелом. 
Трајање: 10 мин. 
Материјал: три флипчарт папира за писање KWL-табеле 
 

Шта знамо о SaFE Шта желимо да знамо о SaFE Шта смо научили о SaFE 

   

• окупите групу око овог папира (горе); 

• замолите групу да подели што већ знају о програму и запишите њихове одговоре у прву 
колону; 

• затим, питајте их шта је то што би желели да науче о програму и њихова питања запишите у 
другу колону; 

• објасните полазницима да ћете их на крају радионице питати да попуне и трећу колону. 
 

2. Кратко представљање концепта SaFE и пет образовних тема 
Цљеви: Дати учесницима најважније информације о концепту на којем се заснива приручник 
за друштвено и финансијско образовање. 
Трајање: 20 мин. 
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Материјал: није потрбан 

Користите следеће напомене које ће Вам помоћи при појашњењу концепта учесницима. 
Покушајте да пронађете сопствени начин да им пренесете ове информације. Будите 
креативни. 
Концепт 
Шта подразумевамо под појмом SaFE – Друштвено и финансијско образовање? 
Подразумевамо равнотежу друштвеног и финансијског образовања деце. Ова два дела морају 
се држати избалансирана. Под друштвеним образовањем подразумевамо помагање деци да 
развију карактер, учећи их о правима детета и подстичући их  да  праве  пројекте  који  ће  се  
бавити  друштвеном  правдом.  Под финансијским образовањем подразумевамо учење деце 
да штеде, да воде рачуна о финансијама, те да праве пројекте за остваривање прихода. 

 
Како ове два дела чине један другог јачим? 

Нажалост, постоје неке ситуације када познавање права које имамо није само по себи 
довољно. На пример, можемо девојчици рећи да има право на образовање. Али ако она себи 
не може да приушти ни карту за аутобус да дође до школе, или ако њени родитељи не могу да 
јој купе школску униформу, шта онда она има од тог свог права? Слично томе, можемо дечаку 
рећи да има право да се игра, али ако он нема ни неколико новчића да себи купи играчку, шта 
му онда значи сазнање да има право на игру? Често је људима потребан новац како би њихова 
права имала неког смисла. 

 
Савет! 
Напомене у овом поглављу су наведене са намером да Вам помогну да припремите 
сопствени говор. Пронађите сопствени начин да објасните ове идеје. Ово је једини део у 
коме се од предавача тражи да направи неко предавање. 

 
Дакле, како „друштвено“ чини „финансијско“ јачим? У програму не заузимамо опуштен став 

према подучавању деце о новцу. Знамо да новац са собом доноси разна искушења и 
компликације. Дакле, пре него што пређемо на финансијско образовање покушавамо и дајемо 
деци осећај праведности и одређено разумевање етике. Охрабрујемо их да себе гледају не 
само као појединце, него као чланове породице и заједнице. Пазимо да новац не представимо 
као гарантовани услов за срећу. 
Новац може бити не само решење проблема, већ може и створити проблеме. Желимо да деца 
разумеју да као појединци могу имати користи од штедње и предузетништва. Али једнак 
нагласак стављамо и на могућност предузетништва да има позитиван утицај и на нивоу 
заједнице. 

Шта су пет главних образовних тема и какве ствари могу деца из њих да науче? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i. Лично разумевање и истраживање 
Подстичемо децу да разумеју и цене себе, тако да одрастају самопоуздани и осећајући да могу 
да управљају сопственим животима. Деца уче да постану свесна својих осећања и да их 
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искажу. Уче да је свако од нас јединствен и посебан, али да нико није важнији од неког другог. 
Такође желимо да им помогнемо да самостално размишљају. 

 

ii. Права и одговорности 

Овај програм је заснован на Конвенцији о правима детета Уједињених нација. Желимо да деца 
разумеју да имају права а чињеница јесте да сва деца имају иста права која их чине једнакима. 
Сви имамо различите погледе на свет, било да су они религиозног или политичког карактера, 
али један комплет вредности које смо сви прихватили је Конвенција о правима детета 
Уједињених нација. Међутим, деца уче да њихова права никада не смеју да угрозе права неког 
другог. Обраћамо посебну пажњу и на то да научимо децу да када имају права, такође сносе и 
одговарајуће одговорности. На пример, уколико дете има право на образовање има 
одговорност да напорно учи. Уколико има право на игру, има одговорност да то чини 
безбедно. Уколико има право на храну, има и одговорност да ту храну не баца. 

 

iii. Штедња и трошење 
Деца се подстичу да развију свест о штедњи која их учи да ништа не бацају, било да се ради о 
новцу, храни, времену, води или неким другим природним богатствима. Нагласак је на 
редовној уштеди малих износа новца, тј. на развоју навике за штедњу. 
Деца уче разлику између потреба и жеља. Замисао није да се подстичу да маштају о томе да ће 
постати милионери, већ да развију дисциплину како би могли да брину о себи како расту. 

 

iv. . Планирање и одређивање буџета 

Уколико учимо децу да штеде, морамо такође да их научимо и како да воде најосновније 
белешке о финансијама, као што су колоне о приходима и трошковима. Планирање и 
одређивање буџета учи децу да утврђују циљеве штедње. Такође уче и како да организују 
друга своја средства, укључујући и време. 

 

v. Друштвено и финансијско предузетништво  
Деца сеподстичу да развију сопствене мале друштвене и финансијскепредузетничке пројекте у 
школи. Пројекти друштвеног предузетништва би могли да обухватају све што живот детета, 

школе или заједнице чини поштенијим, безбеднијим или здравијим. На пример, понекад  деца 
посаде дрвеће око школе како би обезбедила хладовину или приватност или како би узгајала 
воће. Или, покрену кампању против пушења, алкохола и дрога; или против вршњачког или 
насиља учитељи у школи. Финансијско предузетништво се односи на било који мали пројекат 
који доноси неку зараду у оквиру времена проведеног у школи. Често подразумева прављење 
и продају колача, или гајење кокошака и продају јаја, или обрађивање баште и продају поврћа 
на пијацама. 

 

3. Игра лоптом „Пет тема“ 
Циљеви: Показати учесницима да је свих пет образовних тема подједнако важнo и да добар 
програм мора свакој да посвети једнако време. 
Трајање: 25 мин. 
Материјал: пет лопти, пет листова папира на којима је исписано пет образовних тема, по једна 
на сваком листу, пет листова папира са «ставовима» (Види додатак 1) 

• питајте учеснике која од пет образовних тема је најважнија. Затражите од њих да објасне 
свој одговор; 

• поређајте пет лоптица различитих боја укруг и тражите да се јаве добровољци (ако не 
можете да пронађете пет лоптица у различитим бојама, једноставно употребите обичне 
папире, али испишите на њима бројеве од 1 до 5); 

• тражите пет добровољаца и залепите по лист папира свакоме. На сваком од пет листова 
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папира би требало да буде написана по једна од пет образовних тема; 

• тражите од добровољаца да се повежу укрштеним рукама у лактовима. Нека потом 
формирају круг, тако да су лицем окренути ван круга; 

• објасните им да сваки добровољац мора да дохвати лопту која одговара по боји (броју) 
папиру који им је окачен на груди. Реците им да почну. Често се догађа да свако од 
добровољаца вуче на своју страну тако да никако не могу да заврше задатак. Уколико дође до 
тога, питајте их зашто им не успева да испуне задатак. Требало би да Вам одговоре да мисле 
да би требало радити тимски; 

• поновите игру од почетка и подсетите их да би требало да раде као тим; 

• када су успели да покупе све лопте и врате се у средину круга, упитајте их шта ова вежба 
показује када је у питању пет образовних тема (одговор би требало да буде да су све једнаке и 
да морају да се раде заједно). 
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Део трећи: Активне методе учења I: креативно 
промишљање 

Главни циљ овог дела је да учесници науче различите технике промишљања. Оне се појављују 
у многим плановима активности SaFE, обично на почетку. Помажу нам да покажемо да се 
наставас подједнако састоји из извлачења онога што дете већ зна и „убацивања“ нових 
информација или знања. Постављањем вежби промишљања на почетак многих од наших 
наставних планова, можемо да кренемо од онога што је познато ка ономе што је непознато. 

 
Предложени распоред активности 
1. Истраживање преко самолепивих папирића за белешке..................................................15 мин. 
2. Групе за дискусију ЗА и ПРОТИВ ..........................................................................................20 мин. 
3. Aлатке за промишљање: KWL-табела..................................................................................10 мин. 
 

1. Истраживање преко самолепивих папирића за белешке 
Циљеви: Испитати ставове људи према настави; показати да и традиционална и настава која је 
усмерена ка детету имају предности и мане 
Трајање: 15 мин. 
Материјал: паковање самолепивих папирића за поруке, или гомила карата или парчића 
папира 
Кратко загревање 
Ова активност почиње кратком вежбом асоцијација. 

• дајте сваком пучеснику један самолепиви папирић; 

• реците им да ћете изговорити реч; када је чују, требало би да на папирић запишу реч на коју 
их она прво асоцира; 

• реците „зелено“; 

• после десетак секунди прошетајте између учесника и погледајте шта су записали, нпр. 
„дрво“, „трава“, „невин“; 

Истраживање преко самолепивих папирића за белешке  

Сада сте спремни да почнете. 

• поделите сваком учеснику нови папирић за белешке; 

• реците им да ћете сада изговорити другу реч; када је чују требало би да на папирић запишу 
прву реч на шта их она асоцира; 

• реците „наставник“; 

• после десетак секунди тражите од њих да стану са Вама испред празног дела зида. 
Залепите два наслова на зид. На једном би требало да пише „Традиционална настава“ а на 
другом „Настава усмерена ка детету“; 

• тражите да неко прочита реч или фразу коју је записао као асоцијацију за реч „наставник“. 
На пример, неко из групе би могао да прочита „дисциплина“; 

• сада упитајте целу групу у коју колону би та реч требало да се упише. Да ли је то 
карактеристика традиционалне или наставе усмерене ка детету? Или спада негде између? 

• не заборавите да би требало да чујете што више различитх одговора. Ово је прилика да 
прикажете модел важног поступка, односно дискусију без ограничења без притиска да се дође 
до „тачног“ одговора. Подстакните учеснике да објасне или оправдају своја гледишта. 
Покушајте да покажете употребу два основна питања, тј. „Зашто тако мислите?“ и „Ко има 
другачију идеју?“ 
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• наставите процес све док се сви самолепиви папирићи не поставе на зид, на задовољство 
целе групе. Погледајте доњу табелу како би сте имали представу како би то могло да изгледа. 
Не заборавите, ми верујемо да добри наставници комбинују елементе традиционалне наставе 
са елементима наставе која је усмерена ка детету. Желимо да се наши наставници осећају 
сигурним у коришћењу уравнотеженог приступа. 
 
Илустрација како би Ваш зид могао да изгледа после истраживања самолепивим 
папирићима: 
 

Традиционална настава  Настава усмерена ка детету 

Дисциплина  Фацилитатор 

Статичност  Сва чула 

Стручност Поштовање Активно 

Ауторитет  Интеракција са вршњацима 

Предаје из књига Модел Истраживање 

Једносмерана саобраћај  Дељење са другима 

Дете не може ништа да понуди  Учење 

Не узимају се у обзир појединачне 
потребе 

  

Нико га не исправља   

 

2. Групе за дискусију ЗА и ПРОТИВ 
Циљеви: Показати да и традиционална и настава усмерена ка детету имају предности и мане 
Трајање: 20 мин. 
Материјал: Флипчарт папири или мањи листови папира 
Ово је још једна прилика да објасните да овај програм не жели да нападне традиционалне 
облике наставе. Уверите учеснике да желимо да подстакнемо наставнике да користе елементе 
оба приступа. 

• поделите учеснике у мање групе и дајте свакој групи папир и маркер; 

• замолите их да папир поделе на четири дела. Сваки део би требало да има један од 
следећих наслова: 

 

традиционална настава (предности) традиционална настава (слабости) 

 
 
 
 
 

 

настава усмерена ка детету (предности) настава усмерена ка детету (слабости) 
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• дајте групама десет до петнаест минута да попуне табеле; 

• замолите сваку групу да пердстави своју табелу; 

• поставите табеле на зид. 
Ево једног примера попуњених табела са радионице која је рађена са особљем једног 
института за обуку наставника: 

 

традиционална настава (предности) традиционална настава (слабости) 

• не троши се пуно времена 

• ученици добијају максимум знања наставника 

• може се пренети много информација у кратком 
временском раздобљу, нарочито у великим 
одељењима 

• покрива се велики део садржаја 

• није потребна никаква припрема 

• лакше се контролише одељење и одржава 
дисциплина 

• не води се рачуна о индивидуалним разликама 

• ученици постају пасивни 

• не успева да учи когнитивне вештине 

• плитко или површно покривање самог предмета 
– наставник не одступа од књиге и не залази у 
дубље у предмет 

• досадно! 

• нема места за креативност 

• деца памте дефиниције и формуле које не 
разумеју 

настава усмерена ка детету (предности) настава усмерена ка детету (слабости) 

• користе се претходна знања детета 

• деца се уче да мисле 

• тражи се виши ниво размишљања 

• пуно укључивање ученика 

• деца уче кроз рад 
• промовише се критичко размишљање и 

решавање проблема 

• потребно више времена за припрему 
• изазовно за наставника да одељење држи 

под контролом 
• активне методе учења често траже скупу 

опрему 
• наставници често сами плаћају за потребан 

материјал 

 
 

3. Алатке за промишљање: KWL-табела 
Цљеви: Поново показати начин употребе ове алатке 
Трајање: 10 мин. 
Материјал: једна KWL-табела! (види у наставку)  
Шта знамо о…? 

Шта желимо да сазнамо о…?  
Шта смо научили о…? 

• Изаберите тему о којој ће моћи сви да разговарају, нпр. овај програм (SaFE) за основне 
школе. 
Питајте их шта знају о овој теми и запишите њихове одговоре у прву колону. 
Ово је облик колективног промишљања и помаже да наставнику да процени колико одељење 
већ зна о теми коју треба да предаје. Такође, скреће пажњу наставнику на сваку лоше схваћену 
ствар коју ученици имају о овој теми, као нпр. „деца не могу да имају рачун у банци“. Главни 
циљ овде је да се помогне ученицима да се присете претходних сазнања, да се присете онога 
што већ знају о овој теми. То ће им омогућити да створе сопствену основу на коју ће да „граде“ 
ново знање или разумевање које ће добити током часа; 

• затим их упитајте шта желе да знају о овој теми (SaFE програму). Сада попуњавате дугу 
колону. То ће помоћи да се деци привуче пажња на час који следи; 



 
  

 

 

 
 

 

15  

• објасните им да наставник неће попуњавати трећу колону све до краја часа. Тешко да ће сва 
питања која се појаве у другој колони добити одговоре у трећој колони. То није проблем и 
наставник не би то требало да осети као проблем. Када се час заврши и када нека од питања у 
другој колони остану без одговора, наставник може да их искористи за домаћи задатак, или за 
планирање наредног часа. 

 

4. Друге алатке за промишљање: мапа груписања података 
Циљеви: Показати метод колективног промишљања које наставник може да представи на 

табли 
Трајање: 10 мин. 
Материјал: није потребан 

• почните тако што ћете исписати назив одабране теме у кругу у средини табле, нпр. „SaFE“; 

• питајте учеснике да се присете шта знају о тој теми. Покушајте да групишете идеје. На 
пример, сви одговори који имају везе са друштвеним делом би требало да буду исписани на 
истој половини табле. Идеје које су повезане би могле да се споје линијама; 

• одговоре можете да цртате или да их пишете. 
Груписање података 
Ово је једноставна техника за обухватање идеја учесника, док их укључујете у групно 
промишљање, као и начин организовања ових идеја на визуелан начин на табли да им се 
може дати нека структура. Деца могу такође да науче  ову технику и да је користе као 
средство записивања белешки током предавања. Техника је заправо замишљена да помогне 

ученицима који обично имају потешкоћа са предавањима.  

Уместо да се произвољним редоследом записују одговори ученика и идеје на таблу, мапе 
груписаних података стварају шеме, граде  везе  и  успостављају  везе  између  личних  
искустава  ученика и нових информација, између делова концепта и његове целине.  

Почните са средишњим делом, нуклеусом, у који поставите концепт или тему лекције. 
Питајте ученике шта знају о томе. Главне идеје су повезане са централном темом 
повлачењем линија које полазе из центра. Наставник ће морати у тренутку да смисли како 
ће организовати ове идеје онако како их ученици наводе. Идеје којенпорджавају лавну 
постаће „гране“ главних идеја.  

Гранајте се из центра у свим правцима како бисте произвели структуру кључних речи, 
фраза па чак и слика.  

Техника је на много начина слична ономе што се назива мапирање ума. Ипак, како груписање 
података тежи ка томе да креира једноставније, мање компликоване дијаграме, 

наставници би могли да се осете сигурније и удобније њих да користе. Мапе ума често 
постају сувише компликоване и наставници понекад мисле да нису довољно „уметнички 
настројени“ да их направе. 
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Део четврти: Активне методе учења II: Позориште 
слика 

„Позориште слика“ је алатка која деци даје слободу да изразе своје мишљење и разумевање 
материје на брз и забаван начин. Додатна предност је што се та техника једноставно савлада и 
не захтева никакав додатни материјал. Осим што се наставницима помаже да иду кроз 
наставни план програма, „Позориште слика“ се може применити на било коју област 
националног програма наставе. 

 
Предложени распоред активности 
1. Игра статуе..............................................................................................................................10 мин. 
2. Дискусија о слободи деце или нека друга врста коментара током часа.........................10 мин. 
3. Направите слику.....................................................................................................................10 мин. 
4. Групна слика...........................................................................................................................45 мин. 
5. Дискусија о улози предавача у „Позоришту слика“...........................................................10 мин. 

6. Примените ову технику на неке озбиљније теме................................................................45 мин. 
7. Три нове сложеније технике са којима можете да експериментишете............................15 мин. 
 

1. Игра статуе 
Циљеви:  Научити  учеснике   принципима   „Позоришта   слика“   и   инсистирању   на 
непокретности и ћутању 
Трајање: 10 мин. 
Материјал: није потребан 

• замолите групу да се прошета по просторији. А онда им кажите да се брзо скупе у групе од 
по двоје, троје, четворо или који год број да кажете; 

• када то провежбају неколико пута, реците им да ћете уз број сада уз број изговорити и реч 
коју треба да прикажу као слику. Прво треба да направе групе од талног броја чланова, а онда 
да направе слику за реч коју сте изговорили; 

• објасните им да не смеју да се померају нити да испупштају било какав звук. 

 
Предложени списак слика за ову игру: 

• 2 – мајка са дететом 

• 2 – отац са дететом 

• 3 – човек са два пса 

• 4 – музичка група 

• 5 - свадба 

• 6 – фудбалер како даје гол 

• 8 - паук 

• Сви! наставник и деца у учионици традиционалне наставе 

• Сви! наставник и деца у учионици наставе која је усмерена ка детету 

•    Сви! школски аутобус пун деце, са возачем 
 

2. Дискусија о дечјој слободи да изразе своје мишљење 
Циљеви: Да учесници постану свесни многих разлога због којих не слушамо шта нам деца 
говоре 

Трајање: 10 мин. 
Материјал: није потребан 



 
  

 

 

 
 

 

17  

• замолите групу да објасни разлоге зашто је нама, као наставницима, често тешко да 
допустимо деци да слободно изнесу своје мишљење. Подстакните их да буду отворени и 
искрени; 

• питајте их које су предности тога да пустимо децу да се слободно изразе; 

• објасните да ће овај део бити везан за коришћење позоришта како би деца могла да изразе 
сопстене идеје. 

 
Напомена! 
Деца воле игре које од њих траже да праве замртзнуте слике или приказе. То им пружа 
забаван и активан начин да изразе своје мишљење и идеје. Не осећају се сва деца подједнако 
сигурним да причају или пишу о некој теми, али веома мали број има проблем при 
коришћењу свога тела да изразе своја осећања и идеје када схвате да им је то допуштено. 
Исто тако, врло често ће деца на овај начин да открију много више него кад се од њих 
тражи да о нечему причају. Чак и у веома раном узрасту, деца науче да сама себе цензуришу 
и да „пазе шта говоре“ пред одраслима. Позориште слика може да помогне у 
превазилажењу тога, откривајући шта деца заиста мисле и осећају. Стога је веома важно 
да се уздржите од „исправљања“ или прекоревања за слику коју прикажу. Чак и ако мислите 
да је слика нетачна или нејасна, ваша улога је ограничена на то да питате остале шта они 
ту виде и зашто. 

 

3. Направите слику 
Циљеви: Да се помогне учеснициам да разумеју шта је групна слика и како предавач 
комуницира са публиком 
Трајање: 10 мин. 
Материјал: није потребан 

• почните тако што ћете приказати шта је то замрзнута слика или групна слика. Замолите 
четири добровољца да приђу и стану у ред. Реците им да ћете сада од њих направити 
скулптуру, тј. да ћете их поставити у одређени положај, те да од њих тражите да остану тако. 
Не треба ни да се померају ни да говоре. Добра је идеја да их поставите тако да изгледају као 
четири музичара, тако да би остали који посматрају могли да разумеју шта радите. 

• сада упитајте остале у публици како мисле да би та слика могла да се назове; 

• поставите публици неколико  једноставних питања, као што су „Шта видите?“, „Ко су ови 
људи?“, „Где су они?“, „Зашто?“ 

 

4. Групне слике 
Циљеви: Да се учесницима да прилика да вежбају ову технику 
Трајајње: 30 мин. 
Материјал: није потребан 

• сада пошто су сви схватили идеју, поделите учеснике у групе од по четворо или петоро. 
Реците им да сами раде пет минута и да за то време припреме три замрзнуте слике које ће 
представљати следеће идеје: 

• нешто што ме чини тужним; 

• нешто што ме чини уплашеним; 

• нешто што ме чини срећним; 

• нагласите им да када буду показивали своје слике, публика би требало да разуме зашто су 
људи на слици тужни, уплашени или срећни. Другим речима, слика мора да прича причу; 

• када буду спремни, позовите сваку групу да изађе тако да сви могу да их виде и тражите од 
њих да покажу своје три слике по било ком редоследу, тако да публици не кажете која је која; 

• како глумци прикажи сваку слику, постављајте им питања која су као предлози наведена у 
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табели у наставку. 

 
Савет! 
Када су полазници усвојили три основна правила, могли бисте да им дате и неке додатне 
савете. Подсетите их да њихова слика мора бити тако постављена да је сви виде, па би стога 
морала да буде „отворена“ као отворена књига. Глумац окренут леђима публици ће то често 
спречити. Подстакните их да праве динамичне, интересантно комнпоноване приказе. 

 

5. Дискусија о улози предавача у „Позоришту слика“ 
Циљеви: Да се помогне да публика разуме улогу предавача при подстицању дискусије 
Трајање: 10 мин. 
Материјал: није потррбан 

• питајте групу да ли су обратили пажњу на питања које сте ви, предавач, поставили 
приликом постављања слика; 

• покажите им таблу са исписаним питањима које би предавач могао да им постави (у 
наставку); 

• објасните да је улога предавача да подстакне дискусију. Вредност ове вежбе је да се деци 
дозволи да кажу шта мисле да виде на слици. Кад деца кажу шта мисле да се на слици дешава, 

питајте их „Зашто то мислите?“ a потом, „Да ли неко мисли другачије?» Вежба се не састоји у 
томе да покушају да пронађу тачан или нетачан одговор. Не постоји тачан и нетачан одговор. 
Ради се о томе да се деци да слобода да искажу своје идеје и да вежбају да објашњавају и 
оправдавају своје аргументе.  

Питања које предавач „Позоришта слика“ може да постави: 

1. Шта видите? 

2. Ко су ови људи? 

3. Шта се овде догађа? Зашто то кажете? 

4. Где су они? Зашто мислите тако? 

 Да ли је ово реална ситуација? Да ли је то слика коју сте препознали из вашег живота и 

ваше средине? 

 Да ли је слика јасна? 

Стално питајте „Зашто тако мислите?“ и „Ко мисли другачије?“ 

 

6. Примените ову техникку на озбиљније теме 
Циљеви: Да се подстакну учесници да размисле како би могли да примене ове технике на неке 
озбиљније теме као и у својој свакодневној настави 
Трајање: 30 мин. 
Материјал: пет листова папира, на сваком исписана по једна од главних образовних тема; 

• подсетите учеснике да смо до сада само увежбавали технике „Позоришта слика“. Сада 
желимо да почнемо да их примењујемо; 

• објасните им да су до сада слике биле прављене само ради забаве. Сада желимо да 
истражимо неке озбиљније теме; 

• поделите учеснике у мање групе. Реците им да имају десет минута да направе две слике. 
Две слике које овде предлажемо ће им помоћи да изразе неправду коју су осетили или видели 
у сопственим животима и неправду у животима деце у својој средини. Наравно да можете и 
сами да осмислите неке сопствене називе за теме за приказе! 

• Нешто неправедно што видим на послу. 

• Приказ деце из окружења чија права су негирана. 

• поново, пажљиво подстакните опширни разговор коришћењем наведених питања; 

• када сте погледали све приказе, дајте им и последњи задатак. Поделите их у пет група. 
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Реците им да ћете кришом од сваке групе тражити да направи неки приказ који има везе са 
програмом. Поделите по један лист папира свакој групи и тражите им да не говоре о томе 
другима. На папиру напишите називе различитих главних образовних тема. Овим не само да 
ћете тестирати њихову способност да примене технику, већ ће то бити и корисна 
рекапитулација свега кроз шта сте до сада прошли у овој радионици; 

• дајте им пет минута да се припреме; 

• погледајте све приказе и питајте публику већ уобичајена питања; 

• на крају, питајте учеснике како могу да укључе „Позориште слика“ у своја свакодневна 
предавања, а да буду везана за сваки кључни програм наставе. Погледајте неке од сугестија у 
наставку као бисте могли да почнете: 
Позориште слика у кључним предметима 
Будите маштовити! „Позориште слика“ се може користити у било ком предмету како би 
се деци помогло да изразе своје идеје. Ова техника такође може да вам помогне да 

процените њихов ниво разумевања. Ево неких предмета, који нису друштвено и финансијско 
образовање, где се ова техника мође применити. 

Можете ли ви да смислите још неки? 
Књижевност: замолите децу да прикажу слику: 

• значајне сцене из неког текста… 

• шта виде као највећи проблем са којим се суочава главни лик… 

• како се текст завршава? 

• можете ли да нам прикажете алтернативан крај штива који би се вама више допао? 

• можете ли да нам покажете слику која сумира сукоб између два лика? 
Историја: замолите децу да прикажу: 

• слику три значајна датума о којима су учили… 

• aлтернативне приказе како су догађаја могли другачије да се догоде… 
Веронаука: замолите децу да прикажу: 

• сцену која нас учи корисним лекцијама о помагању сиромашнима 

• приказ сцене коју још увек обележавамо 

• приказ сцене која је на вас имала снажан утицај 
 
И последњи савет! 
Уз „Позориште слика“ посао наставника је да деци понуди концепт или проблем и да им да 
слободу да сами направе слику онако како они то виде. Посао наставника је онда да 
једноставно олакша разговор о  том приказу. Наставници не би требало да одређују 
приказе, да говоре деци како и где би треебало да стану итд. 

 
7. Три сложеније технике са којима можете да експериментишете: 

• Додирни и реци 

• Следи срце 

• Корак ка идеалном 
Циљеви: Да се даље развије слика како би се отворила што дубља дискусија са публиком 
Трајање: 30 мин. 
Материјал: није потребан 

Видели смо да у „Позоришту слика“ деца представљају слику проблема или концепта а 
предавач поставља питања публици, како би дошло до разговора о одређеном проблему или 
теми. Понекад бисте хтели да помогнете деци да своје приказе даље развију. То се ради тако 
што  допустите ликовима у приказу да кажу неколико речи или да направе неке просте 
покрете. То може публици да пружи додатне информације о томе ко су људи у приказу, чиме 
се дискусија даље продужи. Ево неколико једноставних техника које бисте можда желели да 
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примените. Оне ће се вероватно показати најбоље код деце старије од 12 година. 

 
Додирни и реци 

• поново вратите учеснике у мале групе и дајте им пет минута да поново направе претходни 
приказ, нпр. „Деца у нашем крају чија се права негирају“. С обзиром да је време ограничено, 

вероватно ћете имати времена да само на један приказ примените следеће технике; 

• објасните да ћете искористити неке једноставне технике како бисте оживели приказе, тако 
да помогне учесницима да боље изразе своје идеје и осећања; 

• док су „глумци“ и даље „замрзнути“ у приказу, дотакните сваког од њих по рамену и реците 
му да изговори једну реч или кратку реченицу која ће одсликавати како тај лик из приказа 

размишља или како се осећа. Не треба да описују свој лик. Треба да изговоре реч или 
реченицу које би тај лик могао да изговори или да помисли. Можете да вежбате тако што ћете 
додиривати учеснике различитим редоследом, као да свирате неки музички инструмент; 

• ако пожелите, можете ићи и корак даље, и тој речи или реченици додати и неки покрет. 
Сваки лик истовремено при изговарању речи или реченице направи и одређени покрет; 

• а онда крените са новом групом питања, као што су: 

• Коју смо нову информацију сада добили о било ком лику? 

• Како сада доживљавате сваки од ликова? 

• Ко прави проблем? Зашто? 

• Ко је онај ко пати на слици? 

• Како можемо да помогнемо тој особи? 

• Зашто се ови људи тако понашају? 
 
Следи своје срце 

• реците „глумцима“ да када пљеснете рукама, желите да се покрену, успорено, онако и на 
начин на који мисле да би њихов лик желео да се помери. На пример, лик би можда желео да 
буде крај неког другог, или би желео да се удаљи од догађаја, или да неког заштити, да се 
неком супростави и сличнo. Наравно, кретаће се и други ликови, који можда имају другачије 
идеје. Замрзните их после неколико секунди и прокоментаришите промене које су се одиграле 
на слици. Експериментишите уз питања упућена публици, као што су: 

• Куда је кренуо одређени лик? Зашто мислите да је то тако? 

• Шта нам покрети сваког лика говоре о њиховим жељама? 
 
Корак ка идеалном 

• уколико је почетна слика о некој неправди или угњетавању било које врсте, као што је 
приказ бескућника или неког насиља, или било каквог проблема, тражите од групе да се 
успореним кретњама покрене из почетног стања у нову слику која би могла да покаже како би 
решење могло да изгледа. Другим речима, могу ли прво да прикажу проблем, а затим и 
решење тог проблема? 

• упитајте публику шта виде сада у новом приказу и који кораци су морали да буду 
направљени како би се дошло до идеалног решења, са посебним нагласком на прве покрете 
који су направљени. 
Експериментишите питањима као што су: 

• Шта је то што је сваки од ликова морао прво да уради да започмне промена слике из 
проблема у решење проблема? 

• Која је била најбитнија промена коју је сваки од ликова морао да направи?                    
 Који су кораци које бисмо морали у стварном животу да направимо као бисмо помогли да 
ликови из приказа направе те промене? 
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Део пети: Методе активног учења III: Дрво 
проблема 

До сада сте водили наставнике кроз два метода активног учења. Кроз креативно промишљање 
користили су метод који се заснива на идеји да деца већ имају неко релевантно знање и да је 
понекад посао наставника да им то знање извуче, више него да им стално „улива“ знање. Уз 
„Позориште слика“ гледали смо како креативно изражаввање мишљења може да помогне и 
ученицима и наставницима, тако што охрабрује више размишљање него меморисање. Сада 
ћемо се, кроз „Дрво проблема“, фокусирати на аналитичке вештине размишљања, на 
истраживање узрока и последица проблема. 

 
„Дрво проблема“ 
Циљеви: Помоћи наставницима и деци да аналитички размишљају о узроцима и последицама 
проблема 
Трајајње: 30 мин. 
Материјал: нацртано „Дрво проблема“ и 10 – 15 картица (види Додатак 3 као пример) 

• проведите неколико минута у разговору са учесницима како традиционална настава често 
„воли“ ученицима да каже одговор на одређени проблем. Супротно од тога, ова вежба ће 
подстаћи децу да размисле о узроцима и последицама проблема. Ова вежба није замишљена 
тако да пружи решење. Осмишљена је да ученицима понуди дубље разумевање проблема и 
аналитичко размишљање; 

• сада би требало да им покажете како користимо „Дрво проблема“ да анализирамо узроке 
и последице. Прво би требало да одлучите који ћете проблем или питање одабрати. Покушајте 
и сазнајте шта група мисли шта их све јако погађа. Искористите то за анализу; 

• маркером нацртајте контуре дрвета на великом листу папираra (види Додатак 3); 

• потрудите се да полазници препознају да је нацртано дрво! Питајте их коју улогу за дрво 
има корен („дрво се преко њега храни и помаже му да порасте“) и проверите да ли могу да 
препознају гране; 

• напишите или нацртајте назив проблема на стаблу дрвета; 

• следећи корак је да се идентификује узрок проблема. Упитајте учеснике да препознају 
узроке тог проблема („Зашто тај проблем постоји? Који су узроци тог проблема?“). Саслушајте 
њихове одговоре и замолите их да образложе разлоге које су навели („Зашто тако мислиш? Да 
ли неко мисли другачије?“); 

• када су се сложили око узрока, запишите га на картицу или на комад папира. Наставите све 
док не откријете пет или шест узрока проблема. Алтернативно, једноставно запишите 
одговоре директно на корен нацртаног дрвета; 

• уколико имате довољно времена, упитајте учеснике да поставе картице на корен тако да 
најозбиљнији узроци буду са леве стране а они мање озбиљни са десне; 

• сада поновите поступак питајући их да идентификују последице. Поново од њих тражите да 
образложе своје одговоре («Зашто тако мислиш? Да ли неко мисли другачије?“); 

• запишите или нацртајте одговоре на различите картице. Замолите их да поставе картице на 
гране дрвета, тако да најозбиљније последице буду са леве стране а оне мање озбиљне са 
десне; 

• када је цртеж готов, замолите их да га цео објасне. Такође, замолите их да размисле о 
цртежу и шта он представља; 

• уколико имате довољно времена, започните разговор са учесницима, у потрази за могућим 
„решењима“ и за узроке и за последице проблема. Појасните им да многи људи могу бити 
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одговорни за многе од тих решења. Са решења можете прећи на радње које би појединци 
могли да предузму. Можете чак додати и решења у облику плодова на дрвету. 

 
Примена „Дрвета проблема“ за кључне предмете у националном образовном програму 
„Дрво проблема“ је флексибилно и може се користити за анализу узрока и последица у 
различтим ситуацијама. Ипак, можда ће бити лакше примењиво на неке предмете него на 
друге. Подстакните наставнике да испробавају ову алатку. Ево примера одређених 
предмета и лекција, који су извучени из типичних предмета у појединим националним 
програмима образовања где би „Дрво проблема“ могло да се покаже корисним. 
Музика 
тема: народна или регионална музика и њен утицај. Извуците из ученика неке од следећих 
фактора који утичу на музику и поставите их у корење свог дрвета: 

• промена начина живота; 

• блискост одређених етничких група; 

• последице друштвене интеракције; 

• последице туризма; 

• електронски и штампани медији; 

• модерна технологија; 

• утицај страних култура. 
Затим питајте ученике какве су последице ових утицаја и њих поставите на гране. 
Друштвене науке 
Следеће теме би могле да их доведу до анализе  кроз „Дрво проблема“. 
Природна богатства и привреда 

• проблеми шума у нашој земљи; 

• последице рудних ископавања на животну средину; 

• узроци сукоба у друштву; 

• урбанизација: објасните проблеме који су везани за раст урбаних центара; 
Људи и популација 

• идентификујте факторе који утичу на раст популације; 

• опишите последице раста популације 
Физичко окружење 

• последице климатских промена на миграције и економску активност људи у нашој земљи; 

• објасните факторе који утичу на климатске промене и објасните утиај климатских 
промена на активност људи. 
Пољопривреда 

• опишите различите врсте загађења и њихове узроке; 

• наведите последице загађења на животну средину. 
Здравствено образовање 

• СИДА 

• начини преношења; 

• утицај СИДЕ на појединца, породицу и нацију. 
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Део шести: Наставна пракса: коришћење 
„Позоришта слика“ и „Дрвета проблема“ 

 
Циљ овог дела је да наставницима омогући вежбање у реализацији програма друштвеног и 
финансијског образовања. Ово је прилика да подстакнете наставнике да почну са наставом 
која је више оријентисана ка детету. Управо сте их упознали са „Позориштем слика“ и 
„Дрветом проблема“ у претходном делу. План рада за овај део обухвата ове активне методе 
учења како би се оснажио процес учења. 

 
Предложени план активности 
1. Објасните како ће овак део протећи......................................................................................5 мин. 

2. Поделите их у групе, дајте им план активности и дозволите да се припреме ................15 мин. 
3. Посматрајте их како раде активност....................................................................................50 мин. 
најмање  

4. Водите давање повратних информација.............................................................................10 мин. 

 
1. Објасните како ће овај део протећи (5 мин.) 

• објасните полазницима да ћете их поделити у групе од по четири или пет, да ћете свакој 
групи дати план активности и најмање 15 минута да се упознају са садржајем. Затим ће они 
одржати наставу већој групи. Морате да нагласите да ће заправо морати да обраде активност, 
а НЕ да дају презентацију; 

• можда ће бити потребно да нагласите да није потребно да ураде никакав план активности. 
План за активност је заправо већ урађен и то је оно што читају. Они једино треба да буду 
сигурни да следе наведена упутства; 

• покажите им табелу са повратним информацијама о активности и обавесите их да ће после 
њихове обраде активности цела група да процењује како су радили према следећим 
критеријумима: 
Табела са повратним информацијама о одржаној активности 

1. Да ли је наставник држао предавање? Уколико јесте, да ли је оно било неопходно и 
корисно? Или није било неопходно? 

2. Какав је био однос времена наставник-прича у односу на време ученик-прича? 

3. Колико је деце било у прилици да активно учествује? 

4. Да ли је наставник добро користио отворена питања (Ко, шта, када, где)? 

5. Уколико је разред био бучан, да ли је та бука била продуктивна или непродуктивна? 

6. Уколико је разред био тих, да ли је та тишина била продуктивна или непродуктивна? 

7. Шта сте од следећег приметили? Деца раде: 

• сама; 

• у паровима; 

• у групама. 

8. Шта је било оно што Вам се допало? 

9. Шта је било оно што бисте Ви можда урадили другачије? 
 

2. Поделити их у групе, поделите им план активности и пустите их да га прочитају (15 мин.) 

• поделите их у групе од по четворо или петоро; 

• дајте неким групама примерке Плана активности (види Додатак 2); 

• поново агласите да ће они обрадити активност са већом групом. Могу да одаберу једну 
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особу из своје групе да то уради или могу поделити активност да свака особа обради по део 
активности; 

• помозите им уколико имају нека питања. 
 

3. Посматрајте како обрађују активност (до 50 мин. по групи) 

• кажите остатку групе да само ради све што им „наставник“ каже. Није добра идеја да 
остатак групе преузме улогу деце; 

• док учесници обрађују активност, покушајте да хватате белешке које ће Вам касније помоћи 
око повратних информација; 

• услед крактог времена нећете моћи да посматрате сваку групу како обрађује целу 
активност. Сами одлучите како ћете то да распоредите. Понекад помаже да видите како 
различите групе обрађују различите делове исте активности. 

 

4. Водите давање повратних информација (10 мин.) 

• почните питањем „наставницима“ како се њима укратко чини да је активност текла; 

• прођите кроз нека или кроз сва питања са великом групом; 

• додајте своје коментаре. Покушајте да будете позитивни али немојте се устручавати да 
предложите како би ствари могле да се боље ураде. 

 
Савети!  
Временска ограничења 
Увежбавање наставе и конструктивна колегијална критика која следи, чине окосницу сваке 
наше обуке. Увек је изазов обезбедити довољно времена да се то уради на прави начин. 
Посветите томе што је више времена могуће. Наставни план активности друштвеног и 
финансијског образовања предвиђен је да траје 40–50 минута и учесници ће бити подељени 
у најмање пет група од по петоро. Јасно је да не можете одгледати целу активност сваке 

групе. Мораћете сами да донесете одлуку како ћете то да уредите. Може да помогне да 
видите различите групе како раде различите делове исте активности. На пример, могли 
бисте да тражите од прве групе да обради увод у активност, од друге да обави део учења у 
активности и на крају од треће да одради део о промишљању. Пазите да им то не кажете 

унапред јер ће онда читати само „свој“ део активности! 

Припрема 

Можда ће бити потребно да учесницима нагласите да не морају да раде било какву 
припрему за активност. План рада који ћете им дати обухвата комплетну активност. Они 
само треба да га прочитају, да се договоре ко ће шта да ради и да следе инструкције које су 
им записане.  

Повратна информација 
Молимо да не осетите притисак да треба да механички прођете кроз комплетан списак 
питања за добијање повратних информација. Искористите само она питања која Вам могу 
помоћи да дођете до суштински корисне дискусије. Уколико је, на пример, учесник уводни део 
активности обрадио кроз „Позориште слика“, нема смисла да питате групу да ли је тај 
наставник држао предавање. 



 
  

 

 

 
 

 

26  

 

Део седми: Активне методе учења IV: стратегија 
слагалице за рад у групи 

 

Сврха овог дугог дела је да се наставници упознају са концептом који дефинише добро 
заједничко учење или групни рад, као и да им се представи стратегија слагалице. Овај део ће 
им помоћи да примене ову стратегију како на друштвено и финансијско образовање деце 
(посебно код планирања и одређивања буџета), тако и на разне предмете у школи. Други циљ 
овог дела је да се демистификује предмет и да се наставницима помогне да стекну потребно 
самопоуздање како би могли да деци предају финансијско образовање. На крају овог дела 
наставници ће разумети врсту припреме која је потребна за добру стратегију групног рада. 
Такође ће се и лакше кретати кроз теме планирања и одређивања буџета. 

 
Предложени план активности 

1. Испитивање онога што већ знамо о раду у групи......................................................10 мин. 

2. Разбијени кругови: припрема ученика за рад у групи...............................................25 мин. 

3. Употреба приступа слагалице за учење о планирању и одређивању буџета..........60 мин. 

4. Употреба приступа слагалице како за учење о основама групног рада...................60 мин. 

5. Следећи задатак: учесници сами креирају своју активност кроз слагалицу 

6. Алтернативна вежба са слагалицом 
 

1. Испитивање онога што већ знамо о раду у групи 
Циљеви: Измерити ниво знања групе и разјаснити погрешна разумевања концепта 
Трајање: 20 мин. 
Материјал: Флипчарт и други папири за писање 

• поделите их у мање групе од по четворо или петоро и поделите им флипчарт папир за 
писање; 

• Замолите их да у наредних десет минута разговарају о следећим темема: 

• на основу Вашег искуства, да ли школе подстичу децу да се такмиче или да сарађују у 
одељењу? 

• шта подразумевамо под групним радом? 

• да ли сте и сами искусили групни рад док сте били дете? 

• да ли икада у своме раду као наставник користите групни рад? 

• шта су неке од предности а шта мане групног рада? 

• Замолите сваку групу да представи своје ставове. 
Алтернативни приступ: користите KWL-таблу како би видели шта учесници већ знају а шта 
би желели да знају о групном раду. 

 

2. Разбијени кругови 
Циљеви: Показати активност коју можемо да искористимо да припремимо децу за групни рад 
Трајање: 30 мин. 
Материјал: комплет исечених „разбијених кругова“ (Додатак 4) 
 
Савет! 

Деци ће можда бити потребно време да се привикну на методе активног учења. Чак и 
једноставна активност, као што је разговор у паровима, би могла да за њих буде изазов. А 
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зашто? Зато што у многим традиционалним учионицама деци можда никада није пружена 
слобода да се изразе или да отворено разговарају једни с другима. За њих моћже да буде 
нормално да седе у апсолутној тишини. Заправо, можда ће се нека деца и плашити да 
разговарају међусобно, јер их је претходно искуство можда научилода је разговор кажњив 
прекршај. Деци ће бити потребно време да разумеју да сада постоје нова правила која важе 
за њихово понашање и да су та правила веома различита. Наставници ће можда морати да 
буду посебно стрпљиви док пролазе кроз овај период транзиције. 

 

• питајте учеснике да ли су њихови ученици навикнути на рад који подразумева сарадњу или 
на онај који се заснива на такмичењу. Нагласите им да добар групни рад од деце захтева да 
сарађују и раде као тим и да ће можда морати да проведу неко време помажући им да 
истраже овај нови начин рада; 

• групу поделите у мање групе од три до шест особа. Сваком појединцу дајте коверат са 
различитим деловима круга; 

• објасните им да је циљ да свако од њих комплетира круг. Како би достигли овај циљ, мора 
бити неке размене делова; 

• чланови групе не смеју да разговарају нити да шаљу било какве сигнале једни другима; 

• члановима групе није дозвољено да узму део круга из нечије друге коверте. Само им је 
дозвољено да дају неки од њихових делова круга (један по један); 

• подсетите их да је ово групни задатак и да имају 10 минута да направе своје кругове. 
Задатак није завршен све док сваки појединац у групи не комплетира круг испред себе; 

• када заврше, нека подигну руку. Уколико нека група заврши пре осталих, предложите им да 
покушају да открију да ли постоји још неки начин на који би могли да саставе делове, како би 
можда направили другачије кругове. 
Дискусија 

• када су све групе завршиле задатак или је истекло време за извршење задатка, тренер би 
требало да помогне учесницима да препознају неке од значајних ствари које су се овде 
догодиле, да анализирају зашто су се оне догодиле и да уопште то на друге ситуације групног 
учења. Следећа питања би могла да буду смернице за дискусију: 

• Шта мислите, о чему се заправо ради у овој игри? 

• Како се осећате у вези оног што се догодило у вашој групи данас? 

• Које сте ствари радили у својој групи што вам је помогло да успешно решите проблем? 

• Шта сте радили што вам је отежало задатак? 

• Шта би то групе могле да ураде боље следећи пут? 
 

Савет! 

У сложенијој верзији ове игре, један од играча би могао да блокира извршење ззадатка 
другима тако што би он сам завршио свој круг али би потом одбио да саставне делове даје 
другима. То је исто као и када би члан групе која међусобно сарађује покушао да ради сам и 

да при том не помаже другима. У дискусији обратите пажњу да дођете до кључних облика 
понашања која групу чине успешном: обратите пажњу на оно што је потребно осталим 
члановима групе. Нико није завршио док сви не заврше. 

 
Припрема картица 

За различите узрасте ученика треба припремити различите моделе.  

Најпростији разбијени кругови: 
Обично се раде са децом узраста од 5 до 7 година, подељених у групе од по троје. 
Распоредите делове у три коверте  (I, II и III) и сваком играчу дајте по један коверат. 
Једноставни развијени кругови: 
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Овај модел је згодан за децу узраста од 8 до 10 година, подељених у групе од по четворо. 
Распоредите делове круга у коверте означене словима А, Б, В, Г. 
Сложени разбијени кругови: 
Погодно је за децу узраста од 8 до 10 година која већ имају нека искуства са једноставним 
разбијеним круговима. Може да се користи и као прва вежба за старију децу, средњошколце, 
па чак и одрасле. Сваки комплет се састоји од петнаест делова који ће направити шест кругова, 
како је приказано на слици. Направите један комплет од шест кругова за сваку малу групшу. На 
слици A.3 постављање четири дела може да варира у зависности од величине групе. На 
пример, уколико се играте са групама од по шесторо, део који означен као 6-F иде у коверат F, 
а 6-E у коверат E, 6-C у коверат C и 6-D у коверат D. 
Поновите ову шему за сваку шесточлану групу. Када сте распоредили делове у одговарајуће 
коверте обележене словима, ставите те коверте у један већи. Сада сте спремни да им предате 
материјал. Није лоша замисао да на сваком нивоу направите сваки комплет у другој боји. 

• сваки играч мора да састави свој круг. Нико други не сме да му покаже како да то уради; 

• ово је вежба давања. Играчи не смеју да узимају делове од другог играча. Ипак, можете 
дати свој део, један по један, било ком другом члану своје групе, и они могу Вама давати; 

• не можете сами да приложите део у слагалицу другог играча; сваки играч може да 
комплетира само сопствену слагалицу. Уместо тога, можете да дате део другом играчу у руке 
или да га ставите поред осталих делова испред играча. 
Разговор о страховима наставника везаним за групни рад 
Многи наставници су скептични у погледу користи групног рада, често са добрим 
разлозима. Рећи ће Вам да ће у групном рад, најпаметнији ученик урадити задатак док ће 
остали само да га копирају. Уколико не поставите групни рад како треба, то стварнмо 
може и да се догоди. Како би групни рад функционисао на ефикасан начин, сваки ученик би 
треба да има другачију улогу у групи. Исто тако, сви чланови групе би требало да разумеју 
да уколико свако од њих не поднесе свој део одговорности, читав тим неће успети да 
заврши задатак успешно. Потребно је направити одговарајућу структуру у групи, тако да 
ученици морају да сарађују, како би сви заједно успели. Групни рад је много више од тога да 
децу једноставно поређате да седну укруг. 

 

3. Стратегија слагалице (i) 
Циљеви: Упознати учеснике са стратегијом слагалице. За ову вежбе, користићемо текст за 
планирање и одређивање буџета 

Трајање: 60 мин. 
Материјал: комплет текстова, по један за сваку групу од по троје (Додатак 5) 
Зашто користити стратегију слагалице? 

Постоји стари виц који каже да код предавања, белешке се само пребацују из свеске 
наставника у свеску ученика, не пролазећи кроз мозак ни једном ни другом. То значи да 
наставник једноставно чита своје белешке попут аутоматског пилота, а ученик их 
записује без икаквог стварног промишљања о њима. Нико ту не обрађује информације, не 
вари их,  не размишља о њима, нити их анализира или процењује. Као последица, тешко да 
ће ученици заиста усвојити и схватити оно што се предаје. Вежба слагалице покушава да 

реши тај проблем. Уместо да буде пасиван прималац предавања, ученици су одговорни да 
науче део наставникових белешки и да га пренесу својим вршњацима.  

Вежбе слагалице не треба да у потпуности замене традиционални облик наставе. Оне 
могу користити као допунска вежба или понекад као алтернатива. 
Како то урадити! 
Пре свега потребан вам је текст. Уместо да га предајете на класичан начин, или задате да га 
учесници сами прочитају, поделите га на трећине и обележите словима A, Б и В (или на 
четвртине, петине или шестине, ако је текст довољно дуг) и направите копије. Затим се вежба, 
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пролазећи кроз побројане фазе, одвија на следећи начин: 

1. Поставите вежбу 

• поделите учеснике у групе од по троје и обележите сваког члана словима A, Б и В. Сваком 
тиму дајте име, као што су нпр. „Лавови“, „Тигрови“ или „Зелени тим“, „Плави тим“, „Црвени 
тим“; 

• поделите А члановима део текста под словом А, члановима Б дајте Б део текста и В 
члановима део текста обележен словом В; 

• објасните им да ћете на крају вежбе сакупити те текстове и дати им тест. Циљ ове вежбе је 
да учесници у сваком тиму уче једни друге и уче једни од других. 

2. Учење 

Ово је фаза у којој учесници добијају сопствени материјал за учење и из њега уче тако да 
постају стручни за тај део текста. 

• тражите од учесника да напусте своје првобитне тимове и да се упаре са неким из друге 
групе ко има исти текст, нпр. сви који су под словом A, Б или В; 

• реците им да имају 10 мин. да помогну једни другима око учења текста. Покажите им 
технику паралелног читања (види текст у наставку); 

• после десет минута, поновите поступак. Нека свако A сада пронађе неко друго A, свако Б 
друго Б, и свако В друго В. Они сада поново помажу једни другима да науче текст, 
коришћењем технике читања у паровима. 
Техника читања у паровима 
Заједно прочитајте материјал, разогварајте о њему и проучите га. 

• обе особе у себи прочитају један пасус или краћи део. Затим, прва особа покушава да 
садржај преприча другој; 

• друга особа слуша и проверава текст како би била сигурна да није изостављено нешто 
што је битно или да није речено нешто погрешно. Може помоћи свом другу тако што ће 
постављати питања како би навела прву особу на изостављени део, или може да каже 
нешто као „Пази! Прескочио/ла си овде део“; 

• затим парови мењају улоге и понављају процедуру; 

• потом крећу на следећи пасус; 

• затим понављају исту процедуру за све пасусе до краја. 

3. Припрема за учење других 

Овде учесници планирају како ће обрадити материјал који су добили са осталим члановима 
групе. 

• поново, реците им да се упаре са неким ко има исти текст (А са неким другим A, исто тако и 
Б особе и В особе); 

• они размењују идеје о томе како би било најбоље да обраде материјал. Да ли ће то бити 
кроз предавање? Да ли ће укључити активне методе учења? Како можете осигурати да су 
остали чланови ваше групе интелектуално активни а не пасивни? 

 
Пажња! 
Када користите вежбу слагалице са децом, овај део ћете прескочити и прећи одмах на 
следећи корак. 

4. Учење 
Овде се учесници враћају својим првобитним тимовима и уче једни друге, односно уче једни 
од других. 

• вратите их у првобитне групе као A, Б и В и узмите им пратећи материјал који сте им 
претходно дали; 

• објасните им да ће прво особа A да учи особе Б и В оно што је запамтио/ла из дела А у 
материјалу који је био подељен. Особе Б и В а B и C слушају и хватају белешке уколико то желе. 
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Затим особа Б учи особе А и Б. На крају особа В учи особе А и Б. 

5. Тестирање 
Процените степен у коме учесници владају целим материјалом. То можете урадити тако што 
ћете насумице тражити од чланова групе да изађу и представе материјал. 

 
4. Стварање стратегије слагалице 
Циљеви: Помоћи тренерима да почну да примењују нову стратегију у свом свакодневном 
послу. Вероватно ће бити прикладано само за тренеренаставника; 
Трајање: 1-2 сата 
Материјал: комплет текстова које ће написати/припремити учесници. Унапред  би требало да 
сте их замолили да донесу белешке или текст који најчешће користе. 
Ова вежба подстиче учеснике да почну да примењују технике слагалице у свом свакодневном 
раду. Замолите сваког учесника да припреми своју стратегију слагалице коју може да примени 
у предавању свог предмета. Пре почетка, кратко разговарајте о вежби како би сте открили у 
којој су мери усвојили основне принципе. Оно што би морали да разумеју је да стратегија 
слагалице може да обезбеди активни алтернативни метод тамо где би иначе наставик одржао 
дугачко предавање или задао детаљан домаћи задатак читања материјала. 

• поделите учеснике у групе од по четворо или петоро. Замолите их да продискутују следећа 
питања: 

• Колико често држите предавање које је дуже од 30 минута? 

• Колико таквих лекција обично обавите током седмице? 

• Колико често својим ученицима задајете готов материјал за читање? 

• Које су неке од предности а које су слабости оваквог приступа настави? 

• Покушајте да замислите уместо тога коришћење стратегије слагалице. Које су три ствари 
које код Вас буде највећи интерес када је овакав приступ настави у питању? 

• Које су три ствари које Вас код оваквог приступа највише брину или Вас одбијају од овакве 
идеје? 

• пошто свака група укратко представи своје одговоре, подсетите их да сте их већ раније 
замолили да донесу текстове неких дужих лекција које често предају или текст који често 
траже да ученици прочитају; 

• Замолите их да укратко покажу своје текстове другим чалановима групе; 

• сваки члан групе би сада требало да среди, преуреди или допише текст, тако да он буде 
потпуно разумљив ономе ко их први пут види. Договоирте се за временски рок за израду овог 
задатка или сами одредите време за његово обављање; 

• сваки члан групе затим мора да подели свој текст на три, четири, пет или шест делова тако 
да то постане изазовна али решива слагалица; 

• када је то урађено, сваки члан групе показује осталима где је одабрао да пресече текст, 
објашњава ту своју одлуку и тражи повратне информације од групе; 

• затим, нека сваки члан групе напише кратак текст на основу своје слагалице; 

• на крају, договорите време са сваким чланом групе и датум када ће применити своју 
слагалицу као алтернативу уобичајеном држасњу предавања или задавања текста за читање; 

• продискутујте с њима начине евалуације да се процени колико ученици налазе овај приступ 
корисним. 
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Део осми: Наставна пракса коришћења групног 
рада и стратегије слагалице за учење о штедњи и 

трошењу 

Циљ овог дела је да наставницима омогући вежбање наставног плана друштвеног и 
финансијског образовања. Ово је прилика да наставнике подстакнете на наставу која је више 
усмерена на децу. У претходном делу сте их управо упознали са стратегијом слагалице. План 
рада у овом делу обухвата ту стратегију како би се учење појачало. 

 
Предложени план активности 
1. Објасните како ће тећи овај део............................................................................................5 мин. 
2. Поделите их у групе, дајте им план рада и време за припрему.......................................15 мин. 
3. Посматрајте их док обрађују тему........................................................................50 мин. најмање 
4. Обезбедите повратне информације.....................................................................................10 мин. 

 
1. Објасните како ће тећи овај део (5 мин.) 

• објасните учесницима да ћете их поделити у групе од по четворо или петоро, дати свакој 
групи план активности и најмање 15 минута да се упознају са садржином. Затим ће они 
обрадити тему са већом групом. Морате нагласити да ће они заправо да их уче а НЕ имати 
презентацију; 

• можда ћете морати да им нагласите да они неће морати да праве никакав додатни план. 
План за ову активност је већ направљен и то је оно што управо читају. Све што треба да ураде 
је да се држе упутстава; 

• нагласите да постоји табела за повратне информације о обрађивању теме и посаветујте их 
да ћете пошто обраде тему питати целу групу да процени њихову обраду теме на основу 
следећих критеријума: 
Табела за повратне информације о обрађивању теме 

1. Да ли је наставник држао предавање? Уколико јесте, да ли је оно било неопходно и 
корисно? Или је било непотребно? 

2. Какав је био однос наставник-прича-време и ученик-прича-време? 

3. Колико деце је било у могућности да активно учествује? 

4. Да ли је наставник добро корисито отворена питања (ко, шта, где, када)? 

5. Ако је група била бучна, да ли је то била продуктивна или непродуктивна бука? 

6. Ако је група била тиха, да ли је то била продуктивна или непродуктивна тишина? 

7. Шта сте од следећег запазили? Деца раде: 

• сама; 

• у паровима; 

• у групама; 

8. Које су вам се ствари допале? 

9. Које су то ствари које бисте урадили другачије? 
 

2. Поделите их у групе, дајте им план активности и пустите их да га прочитају (15 мин.) 

• поделите их у групе од по четворо или петоро; 

• дајте групама план активности. То подразумева и копије текста-слагалице које су им 
потребне (Додатак 5); 
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• поново им нагласите да ће обрадити тему са већом групом. Могу да изаберу неког из своје 
групе или на неки други начин могу да поделе активност, тако да свако уради различити део 
активности; 

• помозите им око питања. 

3. Посматрати их како обрађују тему (до 50 мин. по групи) 

• тражите од остатка групе да ради све што им „наставник“ буде рекао. Није баш добра идеја 
да група ако је велика преузме улогу деце; 

• док учесници обрађују тему покушајте да водите белешке које ће Вам помоћи код  
повратних информација, касније; 

• услед недостатка времена нећете моћи да посматрате целу активност сваке групе. Сами 
донесите одлуку како ћете то извести. Понекад помаже да видите да различите групе обављају 
различите делове исте активности. 

 

4. Обезбедите повратне информације (10 мин.) 

• почните кратким питањима, шта мисле како се активност одвијала; 

• прођите кроз сва или нека питања са великом групом; 

• додајте своје коментаре. Покушајте да будете позитивни али се немојте устручавати да дате 
предлоге како би ствари могле да се ураде боље. 
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Део девети: Друштвено и финансијско 
предузетништво 

Наставници би могли да буду мало уплашени да обрађују предузетништво када се врате у 
своје школе. Многи ће мислити да је та тема ван њиховог искуства а то би заиста и могло да 
буде тако. У овом делу ће се помоћи наставницима да предвиде све кораке које је потребно 
предузети када деци осмишљавају и реализују неки предузетнички пројекат, било друштвени 
или финансијски. Посао је тренера да провери презентације тих пројеката, да обезбеди да су 
они реални и добро промишљени. То ће урадити тако што ће учесницима поставити групу 
изазовних питања да о њима размисле и на њих пронађу одговоре. 

Овај део такође служи да се подстакне и разговор о културолошким ставовима према 
предузетништву, као и да се испита да ли школски систем подстиче предузетништво или не. 

 
Предложени план активности 
1. Асоцијације као загревање...................................................................................................15 мин. 
2. Портрет предузетника као младе жене...............................................................................30 мин. 
3. Осмишљавање пројекта........................................................................................................50 мин. 
4. Групна презентација..............................................................................................................40 мин. 
 

1. Асоцијације као загревање 
Циљеви: Испитати позитивне и негативне ставове које би група могла да има према концепту 
предузетништва; 
Материјал: паковање самолепивих листића за белешке 
Трајање: 15 мин. 
Ово је кратка вежба асоцијација. 

• направите пар „практичних вежби“ док учесници не схвате правила; 

• реците им да узму оловку и папир. Онда им објасните да ћете изговорити једну реч. Када је 
чују, требало би да на паприћу запишу прву реч која им падне напамет. То треба да ураде 
одмах и без размишљања; 

• реците „Сунце“; 

• после десет секунди прошетајте међу полазницима и саслушајте које су биле њихове 
асоцијације на реч сунце, нап. „живот“, „топло“, „лето“...; 

• направите још једну практичну вежбу и сада реците нпр. „Месец“. Поново инсистирајте да 
одмах зтапишу прву реч на коју помисле; 

• а сада свакоме предајте нове папириће као би записали нове одговоре. Овог пута 
изговорите „предузетник“; 

• поведите свакога до празног места на зиду. Требало би да претходно припремите три 
колоне: „позитивно“, „неутрално“ и „негативно“; 

• нека сваки учесник, један по један, прочита оно што је записао, а потом покрените кратку 
расправу да одлучите у коју колону би то могло да спада; 

• поделите их у групе које ће разговарати о следећим питањима: 

• да ли се у вашој култури предузетници (укључујући и оне мале) доживљавају позитивно или 
негативно? 

• када сте били дете, да ли сте познавали неког предузетника (укључујућии оне мале)? Какав 
су и да ли су уопште имали неки утицај на Вас? 

• као дете, да ли вас је ико подстицао да размишљате о послу/предузетништву, као путу 
којим бисте могли да кренете? 
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Савет! 

Пре следеће активности, тренер би требало да са групом разговара шта се подразуимева 
под појмом „предузетник“. Важно је објаснити да се у програму друштвеног и финансијског 
образовања предузетништво односи на то да деца буду креативна, да предузму 
иницијативу и да раде ствари које им се могу чинити новим или компликованим, као и на 
мудро коришћење средстава. Дајте им пример друштвеног предузетништва: 
организовање путовања, кампање о буђењу свести заједнице око питања која су им битна, 
садња дрвећа у школском дворишту, исл. Било шта што чини живот детета или заједнице 
на неки начин поштенијим, безбеднијим или здравијим. Дајте пример и за финансијско 
предузетништво: прављење и продаја колача, прављење рукотворина. 

 

2. Портрет предузетника као младе жене 
Циљеви: Усредсредити пажњу учесника на карактеристике потребне предузетнику, тако да 
наставници могу да те карактеристике развијају код ученика. Поставити могућност да, можда, 
школе тренутно немају развијену подршку деци у том смислу, а да им је таква подршка 
потребна да постану предузетници. 
Материјал: флипчарт папири и маркери 
Трајање: 30 мин. 

• поделите учеснике у групе од по петоро или шесторо. Дајте свакој групи папир и маркере; 

• реците групи да ће осмислити један лик и да би требало да га нацртају на средини папира. 
Тај лик може бити дечак/девојчица из руралне/градске средине. Тренер такође може да 
унапред одреди природу лика уколико то жели; 

• после осмишљавања лика и његовог приказа на папиру, учесници ће написати неколико 
особина које би такав лик морао да поседује, или које би морао да развије како би постао 

успешан предузетник; 

• те особине ће записати на цртежу, око његовог лика. На пример: „Светлана је 
деветогодишња девојчица која живи у једном селу у Србији. Она је јако активна, зна шта жели, 
има своје снове, креативна је, исл.“; 

• када су све групе представиле своје ликове, питајте учеснике да ли су ово вештине или 
особине које се обично развијају у школи. Питајте их шта би наставници могли да ураде 
другачије како би подстицали код деце ове црте. 

 

3. Осмишљавање пројекта 
Циљеви: Охрабрити учеснике да планирају пројекат тако да би могли да предвиде све кораке, 
прилике и изазове на које би наставници и деца могли да наиђу, када то бнуду радили у 

стварном животу. 
Материјал: флипчарт папир за писање како би се изложили критеријуми на основу којих ће 
сваки пројекат бити процењиван. Флипчарт папири за писање и маркери за учеснике. 
Примерак модела презентације друштвеног и финансијског предузетништва (Додатак 6) 
Трајање: 50 мин. 

• циљ ове вежбе је да помогне учесницима да се мало дубље укључе у озбиљно, реално 
размишљање о свим корацима које мореају да предузми да помогну деци да направе 
предузетнички пројекат; 

• почните са кратком рекапитулацијом неких примера умрежених друштвених, финансијских 
и хибридних предузетништава, (погледајте „Игру активности“, у програму у Додатку 5 за 
стварне примере); 

• поделите учеснике у групе од по четворо или петоро и дајте им следеће инструкције: 
„Желите да направите друштвени или финансијски пројекат са својим друговима.“ Покушајте 
да обетбедите да не праве све групе финансијски, или друштвени пројекат. Помогло би када 
би се после кроз презентације видели примери за обе варијанте. Такође би помогло када би 
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једна група планирала хибридни пројекат - комбинацију и друштвеног и финансијског пројекта 

• реците им да њихов пројекат мора бити што стварнији. Требало би да буде заснован на 
локалној, стварној ситуацији, и да одсликава оно што су научили током радионице (права и 
одговорности, лично разумевање и истраживање, уштеда и трошкови, планирање и 
одређивање буџета). Дајте им педесет минута да скцирају свој план. Ставите им до знања да 
ће представити свој пројекат целој групи; 

• објасните им да у делу њихове презентације треба да представе стварни буџет. Требало би 
и да се одговори на сва питања која су у наставку дата о потреби и изводљивости, 
обезбеђивању новца, вођењу финансија и етици. Требало би да одговоре на ова питања 
запишу у модел презентације друштвеног и финансијског предузетништва за децу (Додатак 6) 
као и да користе ове одговоре уз детаљно приказан буџет, као основе њихове презентације. 

 
Савет! 
Посебно нагласите озбиљно планирање на које упућују питања наведена испод овог текста. 
Учесници би требало да разумеју да треба да представе детаљан план, који обухвата и 
буџет. Изокола их обесхрабрите да праве песмице или скечеве. Ово није место за 
позориште, без обзира на добру намеру. Требало би да изађу са овог дела обуке разумевајући 
да друштвени и/или финансијски пројекти са децом захтевају озбиљно планирање и 
истраживање, исто колико и маште. 

Потреба и изводљивост: која бисте истраживања тржишта могли да спроведете како бисте 
добили одговор на ова питања? 

• можете ли да идентификујете потребу или прилику за свој пројекат у својој 
средини/школи? Како знате да за тиме заиста постоји потреба? – Где ћете продавати своје 
производе (уколико се ради о финансијском пројекту)? 

• Да ли ће бити конкуренције? Да ли је још неком пало напамет да се бави сличном 
активношћу? Будите искрени и реални! 

• Какву  добит  има  заједница/школа/или  деца  од  овог пројекта?  Како  ћете  мерити  
његову успешност? 

• Како ће школа или заједница да гледају на тај пројекат? Како можете бити сигурни у то? 

• Ко су људи који би могли да помогну или подрже децу? 

• Који су могући извори супротног мишљења? Да ли постоји ризик да би ова активност могла 
неке људе у школи или у заједници да учини незадоволјним? 
Одређивање буџета и финансије 

• Која ће вам почетна средства бити потребна и како ћете их добити? 

• Који су други материјали или услуге који ће вам бити потребни и како ћете их добити? 

• У овој фази свака група би требало да створи план и буџет; 

• Да ли сте са свим учесницима истражили могућност да пројекат пропадне и да би сва 
уштеђевина коју сте уложили могла да изгубљена? Како ћете о овоме са њима разговарати? 

• Уколико пројекат оствари зараду, шта ће бити урађено с њом? Како можете бити сигурни да 
то исто желе сви или већина осталих чланова групе? 
Eтика 

• Које сте кораке предузели како бисте били сигурни да неће бити негативних исхода вашег 
пројекта? 

• Да ли сте узели у обзир утицај на животну средину ваше активности? 

• Да ли сте проценили свој пројекат са аспекта поштовања права других?  

Покушајте да дате неке примере. 

• Да ли ваш пројекат промовише родну равноправност? Дајте неке примере. 

• Колико је деце било у могућности да учествује? Које су то различите улоге које ће имати? 

• Колико иницијативе је долазило од деце а колико од наставника? Како то можете да 
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покажете? Које ћете кораке предузети да бисте осигурали да наставник не превладава, него  
слуша и ради на основу сугестија деце? 

 
Савет! 
Када дође до појашњења како ће да обезбеде новац за свој пројекат, неки од учесника 
прибегавају „маштаријама“ да је у школској уштеђевини много новца на располагању! Да 
бисмо избегли такве фантазије требало би можда свакој групи рећи да постоји тек мала 
сума новца из овог извора која би могла бити намењена овим активностима. Предложите 
неку суму као максимум. Колико новца стварно мислите да би деца могла да имају од своје 
уштеђевине? Вероватно јако мало. 

 

4. Групне презентације 
Циљеви: Проценити финансијску споосбност и етику сваког пројекта. 
Материјал: није потребан 
Трајање: 1 сат 

• Замолите сваку групу да изађе и представи свој пројекат; 

• после презентације бисте можда хтели да прођете кроз критеријуме и питате остале да 
оцене сваки пројекат појединачно од 1 до 5; 

• тим који је добио највише бодова биће победник. 
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Додатак 
 
Додатак 1: свих 5 основних елемената за Игру лоптом 
Одштампајте следеће на посебним папирима. Било би од користи да сваки од пет различитих 
папира буде у другој боји. 
Направите пет лопти истих боја као папири са називима тема. Ако то није могуће, набавите пет 
листова белог папира и направите пет лоптица али их нумеришите од 1 до 5. 

 
ТЕМА ПРВА 
ЛИЧНО РАЗУМЕВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ 
 
ТЕМА ДРУГА 
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ 
 
ТЕМА ТРЕЋА 
ШТЕДЊА И ТРОШЕЊЕ 
 
ТЕМА ЧЕТВРТА 
ПЛАНИРАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ БУЏЕТА 
 
ТЕМА ПЕТА 
ДРУШТВЕНО И ФИНАНСИЈСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Ево и одговарајућих листова за други део игре. Њих не треба штампати на папиру у боји.  

СТАВ 
ВЕРУЈЕМ У СЕБЕ! МОГУ ДА ПОСТИГНЕМ МНОГО! 
 
СТАВ 
ЖЕЛИМ ДА СВАКО ДЕТЕ НА СВЕТУ ОСТВАРИ СВОЈА ПРАВА 
 
СТАВ 
ЦЕНИМ ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 
СТАВ 
ЖЕЛИМ ДА ПЛАНИРАМ ПРЕ НЕГО ШТО НЕШТО ПОТРОШИМ/УРАДИМ НЕШТО 
 
СТАВ 
ЦЕНИМ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО НАЧИН ДА УЧИНИМ БОЉОМ ЗАЈЕДНИЦУ У КОЈОЈ ЖИВИМ 
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Додатак 2: План активности 
план активности 2: Поштовање 

Основни елемент  ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ  

Укупно време: 50 мин. 

 
Увод: креативно размишљање и мапе ума (10 мин.) 
•на средини табле/флипчарт папира нацртајте круг и у њега упишите реч Поштовање; 

 
ПОШТОВАЊЕ 

• питајте учеснике „Шта значи поштовање?” Како стижу одговори, тако правите линије од 
круга напоље и уписујте их; 

• пошто су учесници завршили промишљање о дефиницијама поштовања, замолите их да 
прочитају све речи које су записане на табли/папиру. Поделите их у мале групе и тражите од 
сваке да искористи неке од речи на табли/папиру да направе своју дефиницију поштовања; 

• замолите сваку групу да прочита своју дефиницију.  
 
Учење: «изгледа као“, „осећа се као“, „звучи као“ (20 мин.) 

• Како се поштовање исказује у нашем друштву? 

• у групама од по петоро или као цела група, попуните табелу „Изгледа као, осећа се као, 
звучи као“ за поштовање; 

• објасните учесницима: у колони „изгледа као“, треба да наброје како поштовање изгледа. 
На пример: гледати човека који вам се обраћа, смешити се, не гурати или ударати друге; 

• у колони „осећа се као“, учесници треба да наброје како се осети кад си поштован. На 
пример: осећати се битним, да се о теби брине, да се допадаш људима, да је људима стало до 

тога шта говориш; 

• у колони „звучи као“, учесници треба да наброје како звучи када су људи пуни поштовања. 
На пример: нема вике или дреке, нема свађе, цени се саговорник.  
 
Размишљање: разговор, размишљање (15 мин.) 

• замолите учеснике да кажу шта су написали у својим табелама; 

• направите велику табелу на табли – као што је и у пратећем материјалу – и попишите 
одговоре учесника у свакој од колона; 
П-О-Ш-Т-О-В-А-Њ-Е !!!!!!! 
Изгледа као, осећа се као, звучи као 



 
  

 

 

 
 

 

39  

 

Додатак 3: Дрво проблема 
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Додатак 4: Разбијени кругови 
 

Најједноставнији разбијени кругови 
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Једноствни разбијени кругови 
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Сложени разбијени кругови 
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Додатак 5: Текстови за вежбу слагалице о планирању и одређивању буџета 
 
Текстови за вежбу слагалице о планирању и одређивању буџета 
 
Текст A: Зашто је буџет значајан? 
 
Шта је то? 
Једноставно речено, буџет је детаљан пресек могућих прихода и трошкова у датом периоду. 
Помаже да се донесе одлука када је могуће мало опуштеније трошење а када би требало 
притегнути каиш. Буџет се једноставно може направити на папиру иако данас многи радије 
користе табеле. Он пружа конкретан, организован и лако разумљив пресек тога колико ти 
новца стиже, а колико трошиш. То је непроцењива алатка која ти помаже да одредиш 
приоритете трошења и управљања новцем – без обзира колико много или мало имаш. 
Које су неке од предности? 
Планирање и контролисање буџета ће ти помоћи да: 

i. идентификујеш штетне или непотребне трошкове – видећеш без чега можеш да живиш; 

ii. се брзо прилагодиш ако се промени финансијска ситуација – знаћеш које су ти главне 
категорије потрошње па ће бити једноставније да преуредиш приоритете уколико се твоја 
примања промене; 

iii. постигнеш своје финансијске циљеве – одређивањем циљева штедње, потом 
планирањем буџета који ће ти омогућити да их оствариш. 
Мир у глави Многи од нас су уплашени при самој помисли да ће морати да направе сопствени 
буџет. А можемо се улашити још више при помисли да томе морамо да учимо децу. Можемо 
се плашити да слабо знамо математику. Можемо да кажемо себи да не знамо ништа о 
економији. Али стварање буџета је крајње једноставна, директна ствар што ћете брзо открити. 

Осим тога, креирање буџета ће вам заправо умањити стрес јер када га једном имате, нема 
више изненађења. Неочекивани рачуни? Изненадна свадба пријатеља или рођака? Уз 
направљен буџет не морате да паничите, или се питате да ли имате довољно новца – одговор 
знате. Буџет елиминише тај застрашујући елемент неизвесности из вашег живота. Тај осећај 
финансијски јасне ситуације доноси велики мир у глави. 
Стицање самопоуздања да учите друге одређивање буџета 

Стварање и контрола сопственог буџета ће вам помоћи да схватите колико је то у пракси 
једноставно. Заузврат то ће вам помоћи да стекнете поздање да томе учите друге. Уколико сте 

још забринути око тога како ћете децу учити финансијским вештинама као што је ова, помогло 
би Вам уколико бисте прво о овом питању разговарали са сопственом децом (уколико их 
имате) или са братанцима и сестрићима. То ће вам, пак, помоћи да развијете самопоуздање да 
разговарате о планирању и стварању буџета са децом којој предајете у школи. Ево неколико 

ствари које би могле да помогну да урадите својом или децом око себе: 

• замолите их да вам помогну да пронађете цене неких производа у продавници или на 
пијаци; 

• дајте им буџет и реците им да саставе списак за куповину воћа и пшоврћа; 

• нека се осврну по кухињи и размисле шта треба да се купи за породицу за следећу недељу; 

• проверите породични буџет са својојм децом, посебно ако покушавате да их научите да 
смање трошкове тако што би искључивали ссветло и затврали чесму. 

 

Текст Б: Како стварате буџет? 
Буџет може бити једностсван или детаљан колико желите да буде. Ево неколико основних 
корака које бисте морали да направите: 

i. израчунајте колико новца месечно зарађујете после плаћених доприноса. Користите своју 
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«нето зараду» или „оно што донесете кући“; 

ii. израчунајте трошкове. Сачувајте све рачуне за месец дана. Када се упознате са својим 
рачунима за храну или струју, то ће вам касније олакшати посао; 

iii. поставите себи циљ. Дефинисање циља олакшава придржавање буџету и пружа начин да 
одмерите колико сте у успешни у постизању циља. Шта очекујете да ћете постићи буџетом који 
сте одредили? Можда постоји нешто што треба да купите породици или желите да платите дуг 

iv. поделите свој буџет у неколико основних категорија. На пример: рачуни за домаћинство, 
превоз, мобилни тлеефон, одећа, штедња, лекови, забава и разно. 

v. Излистајте све трошкове у свакој категорији. Ако не знате тачне износе, направите реалне 
процене. Што су оне прецизније, биће вероватније да ћете успети да се прифржавате 
буџетског плана; 

vi. саберите све трошкове по категоријама. То би требало да покаже Ваше укупне месечне 
трошкове. Упоредите то са Вашим месечним примањима; 

vii. определите се за метод праћења буџета. Можете водити дневник трошења. Уколико Вам 
је лакше, можете користити компјутерске програме као што је „Microsoft Money“; 

viii. Поставите дневник трошења. Поделите га на онолико делова колико имате главних 
категорија. Сваку од главних категорија ставите на прву страну сваког дела у евиднецији. То ће 
вам дати простора за уписивање много ставки у сваку категорију.  
Неке категорије, као што је „храна“, обухватају бројне ситне набавке, па ће бити потребно 

много страница у дневникку трошења. 

 
Текст В: планирање 
Постављање специфичних циљева штедње ће Вам помоћи да почнете да штедите новац. Ако 
само стављате новац у банку редовно, без јасног циља у глави, биће вам лакше да га са рачуна 
поново подигнете или да једноставно више трошите. Када имате циљеве, то ће Вам помоћи да 
одолите искушењу. Ево неколико корака који би могли да буду корисни: 

Корак први: прво треба да одредите за шта ћете штедети новац. Можете штедети да купите 
нови мобилни телефон, или да платите трошкове даљег школовања. Можете штедети за 
свадбу или за пензију. Можете штедети за све ове разлоге. Када једном одредите у коју сврху 
штедите, можете израчунати колико Вам је потребно да бисте стигли до свог циља. 

Корак други: када сте себи одредили циљ штедње и износ који требае да уштедите, не би било 
лоше да одредите и неки временски рок за то. То ће Вам донети додатну мотивацију да 
стигнете до циља. Неки рокови ће бити кратки и једноставни – можда хоћете да исплатите 
неки дуг или купите поклон за неколико месеци. Други циљеви, као што су штедња за пензију, 
могли би бити знатно дужи. 

Корак трећи: како бисте остварили циљ штедње у планираном року, морате да одредите 
колико новца морате да уштедите саког месеца. Ако ће нови мобилни телефон да вас кошта 
100 евра а хоћете да га купите за десет месеци, то значи да сваког месеца треба да остасвите 
са стране 10 евра.  

Корак четврти: сада је потребно да тај месечни износ штедње некако пронађете у свом 
буџету. Ваш буџет мора да буде организован тако да можете да уштедите потребну суму 
сваког месеца. Да ли је потребно да у постојећем буџету направите неке измене? Да ли треба 
да смањите трошкове у некој од категорија како бисте ослободили тих 10 евра сваког месеца? 

Корак пети: треба, такође, да пронађете и праву врсту рачуна за своје циљеве штедње. 
Требало би да потражите онај који даје највећу камату за штедњу. Ово је област за коју ће 
верованто бити потребно додатно истраживање. Постоје и рачуни са фиксном каматом. То су 
рачуни који Вам нуде вишу камату уколико се сложите да свој новац оставите нетакнут више 
година. Али будите опрезни – такви рачуни ће Вам наплатити пенале уколико желите да 
повучете новац пре истека договореног рока. 
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Додатак 6: Формат за представљање дечијег друштвеног и финансијског пројекта 
 

НАЗИВ: 

Проблем:  

Кога погађа?  

Како ћемо решити овај 
проблем? 

 

Шта нам је потребно: Средства Знање Вештине 

 
 
 
 
 
 

  

Ко ће имати користи?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Овај пројекат је ко-финансиран средствима Еразмус+ 
програма Европске уније 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 


