
                                                                                                                                 

ФИТ-педагогија – Job shadowing у Словенији 

У оквиру Еразмус-пројекта „Позитивно образовање у доба 

пандемије“, који се ове школске године реализује у нашој школи, 

директор школе Душко Витомировић, наставница немачког језика 

Александра Гавриловић Неагић и учитељица Биљана Ристић 

боравили су од 11.04. до 15.04. 2022. у Словенији, у ОШ „Јурија 

Далматина“ у Кршком. Циљ овог дела пројекта било је упознавање 

са концептом ФИТ-педагогије кроз разговоре са колегама и 

руководством школе, као и обилажење и анализу  часова.  

 

 



                                                                                                                                 

 

Образовни систем у Словенији 

 Основна школа је обавезна и траје 9 година. 

 Ученици крећу у школу са 6 година. 

 Прве четири године је настава разредна, а наредних пет 

година предметна. 

 У првом разреду учитељу помаже један васпитач. 

 Основна школа је бесплатна, али се плаћају оброци и ужина, 

као и екскурзије и уџбеници. 

 У свим школама постоје програми за децу са посебним 

потребама. 

 Систем оцењивања је од 1 до 5. 

 Школска година почиње 1. септембра и завршава се 25. јуна. 

Настава се одвија од понедељка до петка. 

 Државни испити се полажу на крају 6. и 9. разреда.  

 У 6. разреду се полажу испити из матерњег језика, математике 

и првог страног језика. 

 У 9. разреду се полажу испити из истих предмета и још једног 

предмета по избору. 

 Након 9. разреда ученик може да похађа општу средњу школу 

(одговара нашој гимназији) или средњу стручну школу. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Партнерска школа ОШ „Јурија Далматина“ 

 

ОШ „Јурија Далматина“ налази се у Кршком, граду на крајњем 

истоку Словеније, познатом по нуклеарној електрани. Школа је 

2021. године прославила 50 година постојања.  

 



                                                                                                                                 

Ради се о модерној установи која је 2017. године потпуно реновирана 

и модернизована, те је видно задовољство и ученика и наставника 

условима за рад. Школа има велику, технички добро опремљену 

зборницу, савремено опремљене кабинете са припремним 

кабинетима за наставнике, плесну салу, две сале за физичко и 

модеран функционални базен. У оквиру школе постоји и кухиња у 

којој се спремају оброци за ученике. Ученици плаћају оброке, али је 

доста ученика који остварују право на бесплатну исхрану. Поред 

школе се налази велики спортски терен, као и доста клупица за 

седење у парку око школе које се користе за реализацију 

амбијенталне наставе. У непосредној близини школе је паркинг који 

користе запослени, али и родитељи. Око половине деце долази у 

школу пешке или их родитељи довозе, а остали ученици долазе 

школским аутобусом.  

Дежурни ученик на улазу у школу 

 

 



                                                                                                                                 

Гардероба на улазу у школу – ученици проводе дан у папучама 

 

 

Школска кухиња 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Спорт игра веома важну улогу у школском животу. Школа има две 

сале за физичко (једна са трибинама), плесну дворану, базен и велики 

спортски терен поред школе. Сви спортски садржаји школе су у 

поподневним часовима на располагању локалној заједници. 

 

 

 



                                                                                                                                 

Школу похађа око 800 ученика од 1. до 9. разреда. Почетак наставе 

је у 8.20 h, али се реализује и претчас од 7.30. За ученике млађих 

разреда организован је јутарњи боравак од 6.00, али и поподневни 

боравак до 16 сати. Почетак и крај школског часа означава се 

пуштањем музике, нема школског звона. 

Ритам радног дана 

 

 

У школи ради 122 запослених, од тога је 85 стручно наставно 

особље, а остали су запослени на осталим пословима (помоћно 

особље, кухиња, административни радници). 

У школи се од 1. разреда учи енглески језик, немачки језик је 

изборни предмет у 2. (4, 5. и 6. разред) а може да се настави и у  3. 

циклусу (7, 8. и 9. разред), а француски језик је изборни у 3. 

циклусу. 

Од 1. до 5. разреда ученици имају наставу домаћинства, која 

укључује и кување. 

У 8. и 9. разреду се на основу успеха од 4 одељења формира 6 група 

(у свакој је око 15 ученика) што доводи до бољих резултата у учењу. 



                                                                                                                                 

Самосталност у раду и развој мануелних вештина изграђује се на 

часовима техничког образовања и кроз различите секције и пројекте. 

  
    

Техничко образовање – мајстори на делу, производи на столу. 

 

 

Производи од воска пчеларске секције. 



                                                                                                                                 

Професионална оријентација се реализује у 8. и  9. разреду, како 

на нивоу одељења, тако и индивидуално. 

 

Педагошко-психолошка служба функционише као тим и обухвата 

и социјалне раднике и специјалне педагоге. На нивоу државе је 

појачано финансирање ове службе ( + 60% радног места социјални 

радник / специјални педагог због последица  пандемије). Сваке две 

недеље ПП-служба објављује часопис „Vsemu bom kos” ( I can deal 

everything / Могу да се изборим са свим) у коме се бави актуелним 

темама. Теме се обрађују у зависности од проблема који се детектују 

током рада са ученицима. Ученицима се, на пример, дају савети за 

yчење, за понашање на друштвеним мрежама, за здраву исхрану и 

слично, а на располагању им је и мејл-адреса на коју могу да се јаве 

и изнесу своје проблеме или предложе теме за часопис. 

 

 

 

   



                                                                                                                                 

Сваке године се реализује настава у природи. Реализацију две 

„школе у природи“ (5. и 7. разред) финансира општина Кршко, а 

дестинације предлаже школа. Остале екскурзије и наставу у природи 

финансирају родитељи. У 5. разреду ученици иду на море, у 6. 

разреду на скијање, а у 7. разреду се настава у природи реализује на 

јесен.  

 

 

Једном годишње излази школски часопис са елементима летописа 

„Stopničke“ („Степенице“) у коме се, између осталог, објављују 

фотографије свих одељења, фотографије са наставе у природи, имена 

награђених ученика на разним такмичењима, ученички ликовни и 

литерарни радови. 

 



                                                                                                                                 

 

Школа реализује различите пројекте и има различите секције: 

Semena sprememb – Семе промене (Циљ пројекта је развијање 

личних компетенција деце за грађански активизам и развијање 

самоиницијативе и проактивности). 

 

 

 

Eko šola – Еко-школа (Међународно признат програм интегрисаног 

еколошког образовања, који има за циљ промовисање и подизање 

свести о одрживом развоју код деце, ученика и студената кроз 

образовни програм.) 

 



                                                                                                                                 

Čebelarski mozaik – Пчеларски мозаик (Сврха пројекта је 

успостављање заједничке мреже пчелара, стварање нових знања и 

компетенција и њихово преношење на младе пчеларе и на тај начин 

одржавање пчеларства у Посавју). Школа има пчеларску секцију - 

Čebelarski krožek – у оквиру које се гаје пчеле, производи мед и 

производи од воска. 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) (проширени основношколски 

програм, чији је циљ да омогући сваком ученику здрав и холистички 

лични развој у складу са његовим очекивањима, способностима, 

интересовањима, талентима и потребама) 

 



                                                                                                                                 

Fit pedagogika – ФИТ-педагогија (стратегија учења у покрету и 

кроз покрет) 

 

 

ОШ „Јурија Далматина“ спроводи стратегију учења ФИТ-педагогије 

од пре четири године. Од 85 наставника 40-50 примењује методе 

ФИТ-педагогије у свом раду. Најпре је обуку завршио одређени број 

наставника, а онда су они обучавали остале у оквиру стручног 

усавршавања у установи. Наставници који су показали најбоље 

резултате у примени ове методе су мултипликатори ФИТ-педагогије.  

 

По речима ауторке овог пројекта, Барбаре Конде, leаrning in motion 

(учење у покрету) доводи до равнотеже у ендокрином систему што 

убрзава когнитивне процесе и позитивно утиче на процес учења. 



                                                                                                                                 

Госпођа Конда је по професији физиолог и у основи ове методе се 

налазе научна истраживања из области физиологије и  психологије. 

 

Кретање и физичка активност утичу на све области развоја ученика 

– како на развој личности, социјални и емоционални развој, тако и 

на когнитивни, моторички и физички развој. ФИТ-педагогија 

стимулише сарадничко учење, јер су ученици упућени да траже 

помоћ и информације једни од других, а не од наставника, али и 

критичко учење, јер се ученици постављају у позицију да изнесу и 

бране своје мишљење. Самим тим, ученик је главни актер процеса 

учења, а наставник само усмерава процес учења. Резултат оваквог 

приступа је фунционално, а не репродуктивно знање.  

 



                                                                                                                                 

Барбара Конда посебно истиче да треба бити доследан у примени ове 

методе и да она не сме служити само за анимирање ученика. Ова 

метода омогућава ученицима различитих способности да напредују 

у складу са својим могућностима, посебно добри резултати 

остварени су код ученика са посебним потребама. 

 

Госпођа Конда наглашава предност ове методе нарочито у контексту 

дигитализације и све веће употребе савремених технологија у 

наставном процесу и у свакодневном животу ученика. Овакав 

приступ процесу учења могао би да доведе до равнотеже у развоју 

ученика. 

 

У разговору са колегама који примењују ову стратегију 

подучавања добили смо практичне савете. Наташа Шкрабар, 

координаторка за ФИТ-педагогију, истиче да је битно не радити 

ништа уместо ученика. На пример, не делити им задатке него они 

сами треба да дођу по њих или груписати задатке на различитим 

местима у учионици тако да ученици морају да размишљају где и 

шта траже, али и да помажу једни другима и дају једни другима 

потребне информације. Осим тога, наглашава важност временског 

ограничења за израду задатака, јер се тако ученици мотивишу да 

буду учинковитији и фокусирани на задатак. Временско ограничење 



                                                                                                                                 

постаје занимљивије ако се, на пример, уместо „Имате 5 минута за 

израду задатка.“ ученицима пусти једна или две песме одгаварајућег 

трајања. 

Током наше мобилности је, по годишњем плану рада школе, у среду, 

13.04. 2022. организован FIT4KID – дан. Наставници тога дана 

реализују часове по припремама које је израдила ауторка ФИТ-

педагогије, а она обилази часове, надгледа и саветује наставнике 

како да побољшају свој рад. Заједно са њом и директорком школе 

обишли смо више од 10 различитих часова и били у могућности да 

видимо примену метода ФИТ-педагогије. 

Неколико часова (словеначки језик и математика) смо видели у 

реализацији више наставника, и упркос истим припремама за час, 

сваки наставник даје свој лични печат часу. 

На часу математике ученици су учили геометријске облике (квадрат, 

троугао, правоугаоник) правећи их од канапа. Трансформацијом из 

једног облика у други,  ученици су усвојили разлике између њих 

(број углова, дужина страница). 

 



                                                                                                                                 

Час енглеског језика реализован је у дворишту школе. Ученици 

обрађују тему заједно са наставницом, а затим шетају у паровима и 

вежбају разговор на дотичну тему. Дискретним прислушкивањем 

појединих разговора (да не ометам наставни процес, а и да ученици 

не би мењали своје понашање зато што их неко слуша) приметила 

сам да ученици све време говоре на енглеском језику, иако 

наставница није у близини. Похваливши их, добила сам одговор од 

директорке да је наставница енглеског једна од најдоследнијих и 

најуспешнијих у примени ФИТ-педагогије.  

 

 

 



                                                                                                                                 

У 1. разреду смо присуствовали часу обраде слова Б. Најпре су 

ученици сели у круг и имали задатак да наведу речи које почињу 

овим словом, а затим им је учитељица показала како се ово слово 

пише и добили су задатак да напишу три пута ово слово, али на 

различитим „станицама – чек-поинтима“ – на зеленој табли, на белој 

табли, на папиру у једном делу учионице, да га направе од канапа у 

другом делу учионице. Пуно забаве, пуно кретања и слово Б 

научено! 

 

 

Оно што је заједничко свим часовима јесте да наставници дају јасна 

упутства, да јасно диференцирају захтеве (задатак 1, 2, 3...), а затим 

траже да неко од ученика понови осталима шта треба радити. Музика 

игра важну улогу и често се користи да временски ограничи израду 

задатака, а ученици позитивно реагују и атмосфера на часу је веома 

позитивна. 

 



                                                                                                                                 

На крају мобилности, након обиласка часова, разговора са ауторком 

пројекта и колегама, закључак учесника мобилности је да постоје 

могућности да се неке методе ФИТ-педагогије имплементирају у рад 

наше школе. Потешкоће би пре свега биле просторне природе, 

пошто је доста учионица мало за овакав вид наставе. Ову стратегију 

учења је лакше примењивати у млађим разредима, када је садржај 

учења конкретнији. 

 


