
Сарадња вршњака кључ за
бољу школу и боље друштво
Ако у школе уђе нови модел рада који управо кроје експерти за образовање, средњошколди ће
моћи да укрсте идеје, обуздају емоције и заједничким радом понуде решења замноге изазове

Мањак дијалошког реша-
вања проблема у савре-
меном друштву које би
морало да почива на са-

радњи, али не декларативној већ
конструктивној и ефикасној, подстак-

ла је групу стручњака да се лате но-
вог научноистраживачког подухвата.
Плод њиховог рада неће бити само ис-
траживања, него и иновативни ПЕЕР
модел утемељен на емпиријским по-

дацима, примењив у школама, при-
јемчив ђапима. То је алатка која недо-

стаје образовном систему, а сврха јој
је да омогући ученицима да науче да

сарађују с вршњацима на квалитет-
нији и продуктивнији начин, да и пре
него што кроче у свет одраслих умеју
тимски да укрсте идеје и понуде ре-
шења и за најкомплексније друштве-
не изазове развоја Републике Србије.

И то је препознао и подржао Фонд за

науку у оквиру програма „Идеје” од

националног значаја.
Експерти за развојну и психоло-

гију образовања али и студенти док-

торских студија из ових области, ис-
кусна гарда и млади зналци, њих 12
с Филозофског факултета и Институ-

та за педагошка истраживања у Бео-
граду, тимски посвећени су пројек-
ту „ПЕЕР модел решавања проблема
кроз сарадњу: развој компетенција
младих за коструктивну сарадњу и
тимски рад”. То је пун назив. Сушти-

најеуакрониму.
ДЕЕР (реег енглеском значи

вршњак, али то су и почетна слова
кључних фактора који су релевант-
ни за квалитет и продуктивност са-
радње.

„П (регбопаИгу) односи се на осо-
бине личности. Сви смо различити.
Екстровертни доминирају, покуша-
вају да увек наметну решење. Интро-

вертни неће пуно причати, прате из

позадине ко шта предлаже, па све са-
беру и понуде добро решење, што је

њихова предносг. А групна сарадња
је најпродуктивнија ако се рачуна на
особености и предности свих чланова

тима. Прво Е (ехсћап јесте размена
идеја. Овај програм ће сваком детету
омогућити да без обзирћ на то каква
је особа буде ковструкти члан гру-
пе, тиме добијаЈу и дете Јд група. Дру-

го Е (етоћопа1), зато иЈто када смо
заинтересовани и ангажовани сва-

ко брани свој предлог, а то покреће
емоције, што је велики ресурс груп-
ног рада, али је и замка. Хоћемо да

научимо младе да управљају својим

емоцијама током групног рада, кад се
појави конфликт како да се разреши
на позитиван начин да не буде осно-

ва да се група распадне. Последње Р
(гебоигсе) указује да као група не ра-
димо само са знањем које смо стекли,
доступна су нам сва анања-овог све-
тапреко дигиталних извора. Део на-
шев програмајеито како пронаћи ре-
левантне информације и користити
их у решавању проблема”, разјаснио
је за*наш лист проф. др Александар
Бауцал, вођа тима чији су чланови и
проф. др Драгица Павловић Бабић,
проф. др Ана Алтарас Димитрије-
вић, проф. др Ксенија Крстић, проф.

др Зорана Јолић Марјановић, доц. др
Ивана Степановић Илић. Ту су и на-

учне сарадннце Марина Виденовић,
Смиљана Јошић и истраживачи са-
радници Тијана Никитовић, Крис-
тина Мојовић, Милана Рдјић и Јован
Ивановић.

Срж њиховог заједничког рада
је развијање ПЕЕР модела којн ће
ђаке подстаћи да заједно решавају
друштвено релевантне сложене си-
туације око којих се и одрасли да-

нас непомирљиво деле. Илустрације
ради, наводе да свн знамо да рудар-
ство може да загађује животну среди-
ну али и да донесе економски напре-

дак, а ни одрасли кад о томе дебатују
немају продуктиван дијалог. Овај

тим научника жели да научи младе

да заједно изађу на крај с комплекс-
ним проблемима који немају јасна
решења, где треба балансирати из-
међу различитих вредности као што
су овом случају заштита животне сре-
дине с једне стране, а с друге да људи
имају посао, зарађују за живот своје
породице.

„Некоме ће бити важнији економ-
ски аспект, неко ће заступати очу-
вање екологије, до предлога који ће
узети у обзир обе вредности пре ћемо
доћи ако заједно дискутујемо и ра-
димо. Нашем друштву недостаје са-
радња, лако се поделимо, свако по-
навља своју причу, а проблем се не
решава. Млади, баш као и одрасли,
нажалост, немају велики капацитет
за сарадњу. Друштво у ком живимо је

све комплексније, проблеми све више
захтевају да сарађујемо и то са људи-
ма са којима нам не иде лако што је

прави изазов. Отуда наша идеја за
овај трогодишњи пројекат. Он не зна-
чи само да исгражујемо како иЈ!аАи
сарађују, шта су све потешТсоће или
добри модели сарадње, него да из све-
га што урадимо направимо програм
подршке младима да науче како да

буду ангажовани у сарадњи и успеш-
ни у решавању сложених проблема”,
дочарава Бауцал.

Миленнја Симић Миладиновић

Тимски рад није глупост

Пројекат ПЕЕР траје до 2025.
године. Ако се обистине тежње

истраживача тада ће модел који

сада развијају бити у рукама свих
професора средњих школа.
Сада, углавном у изборним
предметима за средњошколце
наставник дајући деци тимски

задатак каже „Ти, ти и ти радите
заједно”, а деца немдју појма шта
значи радити заједно и често им
дати лроблем није интересантан.
Ако неће да се свађају, договоре се

ко ће шта сад урадити а ко ће
следећи пут. Не само да је то
неуспешно него деца стекну идеју

да је сарадња глулост и у
перспектмви ће бежати
од сарадње, а у ствари цело

друштво почива на сарадњи,
поентира Бауцал.Ијћ Ш
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Чланови ПЕЕРтима: Ивана Степановић Илић, Марина Виденовић, Милана Рајић, Ксенија Крстић, Смиљана Јошић,
Зорана Јолић Марјановић, Ана Алтарас Димитрцјевић, Тијана Никитовић, Јован Ивановић и Александар Бауцал

O
va

j d
ok

um
en

t j
e 

sa
m

o 
za

 in
te

rn
u 

up
ot

re
bu

. R
ed

is
tri

bu
ci

ja
 i 

ko
pi

ra
nj

e 
ni

je
 d

oz
vo

lje
no

 b
ez

 s
ag

la
sn

os
ti 

vl
as

ni
ka

 a
ut

or
sk

ih
 p

ra
va

!
Politika 21.03.2022 

ponedeljakDržava: Srbija

Doseg: 148.168

Strana: 8

Površina: 592 cm2 1 / 1


