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- овај извештај је интерна информација за 

руководство Школе и одељенске старешинеΨ - 
 
И ове школске године психолог је часове мотивације реализовао самостално и то у току друге 
наставне недеље (у складу са предвиђеним планом изузев у случају једног одељења – 1/4 
прехрамбени техничар). Ове школксе године психолог је претходно и/или у току реализације 
поменутих часова посетио и прве родитељске састанке свих одељења изузев, опет поменутог, 
одељења прехрамбених техничара а иако уписне анкете за родитеље нису подељене приликом 
уписа у договору са руководством Школе и одељенским старешинама договорено је да то буде 
учињено управо на тим иницијалним родитељским састанцима. Нажалост, овај извештај је морао 
да сачека да буду предате поменуте анкете како би био (у складу са расположивим подацима) 
опсежнији – будући да је један одељенски старешина своје анкете предао тек након Разредног 
већа (30.09.) извештај није био доступан на поменутом Већу (иако је то било предвиђено) па ће 
бити достављен одељенским старешинама и руководству Школе појединачно. Будући да смо и 
ове године уписали свега шест одељења (од којих једно комбиновано) часови (два по одељењу) су 
релизовани прилично једноставно и без нарочитог ремећења наставног процеса а у договору са 
координаторима наставе. Психолог верује да ће, захваљујући поменим чињеницама, бити 
остварена још боља комуникација са већином ученика и родитеља те да ће се већи број 
новоуписаних на адекватан начин укључити у наставне и ваннаставне садржаје (чим им исти 
буду адекватно понуђени).  
 
Општи утисак је да су ове године (у већини случајева) ученици и њихове породице обавиле мање 
озбиљну припрему приликом избора школе те да су самим тим разочарани ученици (приметно) и 
они који су Школу уписали у другом уписном року мало учесталија појава него претходних две 
године... Делује, нажалост, и да су породични аспекти код већине ученика донекле лошији (више 
ученика који живе у непотпуним и/или дисфункционалним породицама) што не мора значити да 
су и ученици дисфункционални али обично не представља добар знак. Осим тога, у неколико 
одељења има ученика и ученица који су корисници Дома ученика али су распоређени у пар 
васпитних група што психолог сматра важним аспектом за њихову адаптацију и социјализацију 
и то треба имати у виду када се буде радило са њима. Неколико ученика се налази у врло 
специфичној ситуацији (један ученик 1/1 је фактички непокретан и завистан од помоћи других, 
ученик који је накнадно уписан у одељење 1/2 и налази се у Дому ученика али се у међувремену 
пребацио у 1/11 има изузетно тешку породично-материјану ситуацију, један ученик 1/3 је скоро 
аутистичан и сл.) па на то треба обратити нарочиту пажњу када се ради у поменутим одељењима 
и са њима појединачно... 
 
Иако су планиране активности биле прилагођаване појединачном одељењу већи део је био 
традиционалан а, уобичајено, за нека одељења било је потребно више времена (у 1/5 скоро три 
наставна часа а у 1/10-11 је било тешко задржати пажњу присутних и на предвиђена два) док је у 
већини случајева предвиђено време било довољно за адекватну реализацију свега планираног. У 
свим одељењима известан број ученика је инсистирао на наставку комуникације и након 
завршетка званичног дела часова што психолог, такође, сматра позитивним знаком будуће 
сарадње – интересантно је да су међу њима били и ученици (у 1/10-11) који за време регуларног 
часа нису могли да се скрасе (колоквијално речено) и који приметно имају проблема са 
концентрацијом. Ове године се, по трећи пут, догодило да је у једном одељењу (1/10-11) било 
скоро немогуће испоштовати континуирану реализацију активности (без одмора) – наиме, иако 
ученици (по договору) нису реаговали на звоно убрзо по томе су почели један по један да 
инсистирају да изађу тако да је (присилно) направљена краћа пауза након које је било мало теже 
успоставити адекватну атмосферу... Психолог сматра да је поменута информација значајна за 

 
Ψ она садржи и информације при чијој примени корисници морају поштовати неутралност и кодекс 
психолошког саветника – дакле ни у ком погледу не би смели дискриминисати именоване ученике нити ову 
информацију на било који начин смеју дистрибуирати (у целини или деловима). 



све који у поменутом одељењу предају и да треба све активности планирати и реализовати 
узимајући у обзир да ученици (више од половине њих) заиста нису у стању да издрже 
фокусирани на одређени садржај дуже од 30-так минута (а сигурно бар пет њих ни толико). 
Такође, ово је још један од показатеља да идуће године треба инсистирати на упису одвојених, 
целих одељења пекар и месар (нарочито јер за то имамо подршку привредних партнера код којих 
ученици обављају практичну наставу) а постојеће одељење другог разреда у завршној години 
(уколико икако буде могуће) поделити на два одељења. 
 
Ове године је скоро пресликан просечни профил ученика који су уписали одређени образовни 
смер с тим што је (заиста није јасно како обзиром да је подела вршена насумично) разлика између 
просечног ученика 1/1 и 1/2 изузетно видљива (у корист ученика 1/2) док је пребукирано одељење 
1/5 ове године саставило просечне ученике досадашњих 1/6 (успешније, породично стабилније и 
мотивисаније) и 1/5 (мање склоне школском постигнућу, разочаране потенцијалне медицинаре и 
породично нестабилније) што ће колегама које раде у поменутом одељењу (осим њихове 
бројности и детињастости извесног броја ученика) представљати додатни проблем... Од 
старешина поменутих одељења ће у великој мери зависити како ће потенцијални проблеми бити 
превазиђени при чему највише бринем (због несклоности колеге Бранковића да се меша у оцене 
ученика из других предмета) за одељење 1/1 а најмање (успркос бројним потенцијално 
ометајућим чиниоцима) за одељење 1/5 јер је старешина (Љ. Пауновић Станковић) навикла да 
координира потенцијано неприлагођенијим одељењима ветеринарских техничара.  
 
Приказ копинг модела Стани-размисли углавном је изузетно добро прихваћен од свих ученика 
али је опет било извесних проблема да се нека одељења (нарочито 1/1 и 1/3) подстакну на 
закључивање и изношење коментара – занимљиво је да је у одељењу 1/10-11 у учешћу на часу 
предњачио један од инклузивних ученика (што, по психологу, представља важан показатељ да 
поменутог ученика не би требало третирати као некога ко је интелектуално депривиран)... Након 
загревања (у различитом трајању) и подстицања дискусионе имагинације – вођен је, прилично 
адекватан, дијалог са свим одељењима. Традиционално највећа дискусија се водила у одељењима 
1/4 и 1/10-11 што указује да је већина ученика поменутих одељења интелигентна, спремна на 
јавно испољавање и адекватно закључује али их недостатак концентрације и (најчешће) социо-
материјална депривираност чини неусмереним на школско постигнуће и (наизглед) 
недисциплинованим – што би колеге које раде са њима требале имати на уму. 
 
На основу увида у родитељске анкете (које ове године нису обухватале податке о националности 
и вероисповести из два разлога – јер родитељи ни прошле године нису морали да попуне те 
ајтеме па су често остајале празне а добијени подаци често нису били адекватни истини) и 
разговора који је обављен са ученицима, тренутно могу се извести следећи закључци: 
 
Слика уписаних одељења добијена родитељском анкетом је таква да је убедљиво најбројније 
одељење 1/5 
 

 
 



Већина ученика живи у сопственим кућама/становима али скоро четвртина у ширем породичном 
домаћинству, свега десетак посто ученика је у изнајмљеним становима/кућама а мање од пет 
посто у домовима ученика (укључујући и наш). 
 
Скоро једна петина ученика има само једног родитеља (што је знатно мање него претходних 
година) а неколицина их је код старатеља – сви остали имају жива оба родитеља... Нажалост, 
више од трећине ученика има разведене родитеље а њих десетак посто живи у ванбрачним 
заједницама (обично са очухом или маћехом а не са биолошким родитељима). 
 
Што се бројности породица ученика тиче – највећи део њих живи у четворочланим породицама 
али има их и из осмочланих... График говори више од речи. 
 

 
Отприлике једнак постотак је оних који долазе из породица које имају једног или два запослена 
али је (приметно већи него прошле године) постотак оних који немају ни једног запосленог у 
породици... Самим тим материјално стање је приметно лошије процењено него претходних 
година (а треба имати у виду да се родитељи ретко одлучују да заокруже да им је материјално 
стање лоше па треба имати на уму да је велики део оних који су заокружили осредње (и оних који 
нису дали одговор на ово питање) заправо у лошој материјалној ситуацији. 
 

 
Највећи део родитеља има завршен четврти степен образовања а очеви су и ове године у просеку 
нешто образованији од мајки... Нажалост и даље је приметан велики број родитеља који имају 
само основно образовање проценат оних са вишим и високим образовањем је изузетно мали. 

 
 



Већина родитеља је (бар по резултатима анкете) изузетно расположено да сарађује са школом али 
у нешто мањем проценту процењују да су адекватно упознати са законима о образовању... 
 

 
 
Отприлике једна трећина родитеља навела је да је њихово дете имало проблема са неким 
предметом у ранијем школовању... Они који су навели о ком је предмету реч најчешће су 
наводили математику али су поједини наводили и бројне друге предмете. 
 

 
Свега двадесетак посто родитеља наводи да им дете нема простор за учење (више од 80% дакле 
има одвојен простор за учење) али више од 70% родитеља признаје да њиховој деци у том учењу 
нико не помаже. Нажалост, мање од трећине родитеља је имало додатни коментар везан за 
сопствено дете (а било би корисно имати их) при чему су се коментари махом односили на 
специфичности здравствених и/или породичних карактеристика тог ученика... 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/1 ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 
Часу мотивације присуствовало је 19 ученика а анкетирано је 16 родитеља. Одељење похађа свега 
три achiver-a при чему је један (Немања) ту игром случаја и питање је колико ће његова амбиција 
трајати и успети да се избори са незаинтересованошћу која краси већи део одељења. Друга 
двојца (Никола и Филип) ће највероватније остваривати приличан успех и показују мотивацију 
континуирано. Што се осталих ученика тиче, углавном се ради о прилично разочараним тј. о 
онима којима је упис на овај смер представљао једину могућност или (у пар случајева) 
потенцијални начин да се домогну жељеног (ветеринарског) образовног профила... Велико је 
питање како ће профункционисати Горан и Андрија који могу да буду прилично успешни али и 
неуспешни зависно од тога колико колеге буду у стању да их мотивишу. Слична ситуација је и са 
Катарином, Викторијом  и Кристином али ће за њих бити потребан и додатни труд колега да их 
задрже концентрисане на наставни садржај. Свим осталим ученицима овог одељења треба 
посветити посебну пажњу али приоритетно Иви, Ирини, Александри, Невени, Марији и обојци 
Ђорђа (из различитих разлога). 
 
Резултати родитељске анкете графички изгледају овако: 
 
   
 
 
 
 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 
Часу мотивације присуствовало је 20 ученика а анкетирано је 18 родитеља. Као што је раније 
наведено – ово је одељење у великој мери скоро супротност другом одељењу истог образовног 
профила... Похађају га осам изразитих achiver-a (један је у међувремену променио одељење) од 
којих је тројка дечака из Дома ученика (који тамо деле и собу и васпитну групу) Данило, Немања 
и Дарко првенствено она од које се очекују најбољи резултати. Слично важи и за Милоша М. и 
Балшу док је успех Михајла М. у великој мери у спрези са његовом спортском каријером (али 
можда и у негативној сразмери). Треба се изборити да Милош Т. покаже све своје могућности 



успркос прилично слабој мотивацији а са Виктором је потребно такође додатно радити да би био 
успешан колико жели (вероватно више него што може). Посебну пажњу треба посветити 
прилично разочараним девојчицама (Јована, Кристина Ј., Грацијела, Бојана) и дечацима 
(првенствено Дину али и Николи) мало мање Мерими и Кристини К. које ће се вероватно 
временом привићи и показати задовољавајуће резултате. 
 
Резултати родитељске анкете графички изгледају овако: 

  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
1/3 ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ 
Часу мотивације присуствовало је 19 ученика а анкетирано је 17 родитеља. За разлику од 
претходних година приметно више achiver-a (условно седам) – нажалост део њих нема и потребне 
капацитете да би остварило жељене резултате па је на наставницима да их подстакну и да 
награђују њихов труд и евентуални напредак уместо очекиваних одговора... У поменутој групи 
предњачи Александар (који је скоро аутистичан али веома респонзиван на подстицај), обе 
Александре (нарочито С.) и Лејла. Драгана ће се вероватно и сама изборити за адекватан 
(вероватно изразито добар) школски успех а битку треба водити за Ивана и Бојану који би могли 
бити веома успешни ако се са њима ради на одговарајући начин... И у овом одељењу највећи 
проблем ће бити мотивација најспособнијих (али једнако најамбивалентнијих и 
најнемотивисанијих, из различитих разлога) ученика да се посвете наставним садржајима – при 
томе првенствено мислим на Тамару, обе Марије, Мону и Андријану. Специфичан рад биће 
потребан и са Никол, Николетом а Петра је (чини ми се) најтежи случај у овом одељењу и 
велико је питање у којој мери ће бити у могућности да се прилагоди захтевима наставног процеса 
уколико колеге не покажу велико стрпљење и награђују је када год за то буде прилике. Од дечака 
једини коме (осим поменутог Александра) треба посветити додатну пажњу (али из сасвим других 
разлога) је Марко па бих заиста молио да колеге (а нарочито старешина) то и учине.  
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1/4 ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 
Часу мотивације присуствовало је 24 ученика а анкетирано је 19 родитеља. У складу са 
традицијом (нарочито када се уписује само једно одељење овог образовног профила) одељење са 
најшареноликијим (како интелектуално тако и социо-културно) background-oм... Овде је и 
највише разочараних јер је већина њих овде само стицајем околности и/или на основу (најчешће 
половичних и неправилних) информација. Велики део уписаних ученика је заправо само желео да 
ту сачека пребацивање на  ветеринарски смер али ће то (очигледно) бити неизводљиво па ће бити 
принуђени да буду ту где јесу. Делује ми да већини то неће тешко пасти али постоје неки, 
првенствено Александра и Јелена, за које прилично бринем... Свега три изразита achiver-a 
(Милован, Зорана и Виолета) од којих је један из неког разлога тренутно у дилеми да ли је у 
стању да покаже сопствене могућности (Виолета) па јој у томе треба помоћи. Сви остали (мање 
или више) захтеваће приличну флексибилност колега и труд да се мотивишу да покажу сопствене 
потенцијале (а имају их у великој мери, опет традиционално, вероватно просечно највише од 
свих уписаних одељења)... Највећи рад треба усмерити на обе Ане, Милицу Ј., Јелену, Јовану М. 
Николу и Драгутина а велико је питање и како ће се показати Слађана и Марија Ђ. 
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1/5 ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 
Часу мотивације присуствовало је 38 ученика а анкетирано је 37 родитеља. Одељење је 
многобројно и биће прилично тешко задржати им пажњу јер је углавном реч о интелигентним али 
концентрацији тј. фокусу пажње несклоним младим људима који су (у извесној мери) образовни 
смер бирали на основу погрешних претпоставки и/или по препоруци/традицији... Чињеница да су 
прилично подељени на групу склону школском постигнућу и оне окренуте нечем другом (често 
интроспекцији која их чини одсутним) може да представља додатни проблем у раду. Како је у 
више наврата покушано да се добије одобрење за поделу односно стварање два одељења (јер 
постоји приличан број ученика који би могао да парира ако не и да буде успешнији од неких који 
га сада сачињавају те би оба могла бити попуњена са бар 25 ученика) – лично сматрам да на томе 
треба истрајати (нарочито уколико се до тромесечја у раду наставника покаже да је рад у овако 
кохерентној а бројној групи тешко изводљив)... Седам изразитих achiver-a (међу којима предњаче 
Марта, Јана, Ана Марија, Огњен и Ђорђе М. а лако им се могу придружити и Јелица и Бранка) и 
неколико потенцијалних (првенствено Марко који има изразиту амбицију али нешто мање 
способности и Јована П.) чине да (уколико се адекватно распореде тј. упаре са неким од оних 
којима је потребна додатна мотивација (нарочито Марији В., Нини, Сандри и Милошу Ж.) могу 
створити изузетно позитивну радну атмосферу. Посебну пажњу треба посветити првенствено 
Валентини (која се бори сама са собом и питање је да ли ће то превазићи на адекватан начин), 
Милици Г., Милици С., Срђи и обојци Милана (нарочито Рашковићу...). Велико је питање и 
колико ће колеге моћи да извуку из Ане А., Тијане В., оба Александра, Наде К., Исидоре и Анђеле 
С. и то ће зависити само од спремности њих и старешине да активирају њихове потенцијале. 
Такође, чини ми се да ће се битка водити и за пажњу Зоране (можда и највећа) као и за једну од 
Ана Ј. (ону која седи у другом реду)... 
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1/10-11 ПЕКАР-МЕСАР 
Часу мотивације присуствовало је 26 ученика а анкетирано је 18 родитеља. Као и обично реч је о 
професионално најинтересантнијем и за рад (претпостављам већини колега) најизазовнијем 
одељењу. Првенствено због чињенице да већина оних који га похађају захтевају додатни 
подстрек (неки јер су слабијих интелектуалних способности, други јер су из социо-културно 
депривираних средина а трећи из просте чињенице да се ту налазе јер нису могли бити нигде 
другде и/или због локалитета који им је најближи)... Насупрот поменутој (прилично бројној) 
групи стоје они који су (првенствено због мотивације брзим и профитабилним запослењем) 
заправо изразити achiver-и (неки и настављачи породичних традиција). Ову чињеницу треба 
искористити у активностима које захтевају групни и/или рад у паровима а оне које никако не 
држи место (првенствено Александар и Бранко) а који имају изузетне способности на сваки 
могући начин учинити активнима на часу – чиме ће се добити и пажња већине (често и 
комплетног) одељења и адекватни исходи наставног рада... У раду са овим одељењем треба 
имати у виду и њихове, прилично лоше, породично-образовно-материјалне основе те им показати 
натпросечан ниво разумевања и емпатије које ће они (уверен сам, као и претходне генерације 
сличне структуре ученика) умети да награде изузетним еланом и радним успесима. Изразит 
успех може се очекивати првенствено од Данијела, Елвира, Михајла, Ивана и Николе а вероватно 
и од Филипа Ђ. и Стефана К. Евентуалних проблема (и тиме захтевнији рад наставника и већи 
ангажман одељенског старешине) захтеваће првенствено Ђурђина, Виктор, Кристина и Тамара 
док ће само време (и потенцијално разумевање наставника) показати да ли ће Александра и 
Бранислава, Кристина Д., Милица и Јован показати добре резултате (какве по способностима 
очигледно могу) или ће постати још незаинтересованији... Као и обично, у раду са поменутим 
ученицима, препоручио бих похвалу пре покуде и награду пре казне јер се ради о младим људима 
који су навикли да наилазе на неприхватање и/или нападе па су у одбрамбеном грчу (и вечитом 
гарду) из навике коју само време и позитивно поступање (првенствено емпатија) могу да опусте 
и измене. 
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Надам се да ће горе наведене информације бити од користи одељенским старешинама за 
адекватну организацију рада Одељенских Већа и правовремено активирање свих релевантних 
сарадника у процесу наставе и/или подршке ученицима... Остваривање поменутог задатка нам је 
заједнички (и најважнији) задатак па вам на његовом остварењу стојим на располагању (на сваки 
начин који будете сматрали сходним) и надам се да ћете ми омогућити да адекватно учествујем у 
раду ваших Одељенских Заједница и Већа.   
 
 
 
 
 
08.10.2015., Београд 

         _______________ 
Жељко Машовић 

          психолог Школе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


