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ТИМСКИ РАД У ОДЕЉЕЊУ 
 

Септембар месец је, у учионици седе прваци, а учитељица забринуто гледа у њих и 

размишља како да од индивидуалаца створи тим. У децембру је већ задовољна, јер успева да 

формира функционалне групе, групе у којима су унапред подељене улоге, али, у том 

моменту то је више не забрињава jер увиђа да ће ипак успети. Како време пролази тако и 

деца проналазе своје место у одељењу. Након тога можемо почети и са формирањем тима.  

Задатак учитеља није ни мало једноставан, јер знамо да тимски рад подразумева 

заједнички рад. Зато је јако важно децу научити његовом значају.  

Када деци кажем ТИМ они одмах помисле на неки тимски спорт. То је добар почетак, 

јер тада можемо да анализирамо функционалност тима. Као прво, анализирамо улогу сваког 

члана тима, њихову повезаност и наравно успешност. Најважније питање је: Који тим је 

успешнији? Онај који има сјајне појединце или онај који је сјајан тим појединаца. Како би 

деца дошла до закључка морају да анализирају игру неког спортског клуба. Онда следи 

питање да ли је успешнији тим у којем играчи сарађују или онај у којем се појединци 

доказују. У току рада, када приметим да нешто у тиму не функционише често кажем: 

“Заустави лопту, погледај распоред играча и тек онда настави...“.  

Ово је метод који је мени помогао у одељењу, али ако немате спористе, можете децу 

да уведете у тимски рад и путем оркестра. Оркестар чини група појединаца у којој сви 

свирају своје инструменте, али морају и да сарађују како би одсвирали синфонију. Ако свако 

свира оно што највише воли не постиже се циљ, већ настаје хаос. Значи да сви морају да 

сарађују, да свирају онако како су се претходно договорили и настаће дивно дело којем ће се 

сви дивити. Ако само један члан оркестра недостаје, или из неког разлога ради оно што се 

њему допада синфонија више није савршена.  

Деца треба да схвате да се у тиму ради због: 

- креативног приступа 

- подељене одговорности 

- више урађеног посла за мање времена 

- повећања свачијег самопоуздања 

- разлике се користе у креативне сврхе 

- отворености у односу на идеје и осећања 

Наравно да што су деца старија, тимови боље функционишу. У првом разреду, када се 

деца међусобно још довољно не познају, не можемо говорити о тимском раду, то је рад у 

групама. Временом деца препознају и своја и туђа интересовања и квалитете и лако деле и 

прихватају улоге које им у том моменту одговарају. Оно што је важно постићи, а за децу je 
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доста тешко,  јесте да једно дете нема увек исту улогу у тиму. 

Тимови су темељи учења. Дијалог, расправа, пропитивање, суочавање мишљења... све 

се решава унутар тима, и зато, када тим представља свој рад, не постоји индивидуална 

одговорност  већ је то одговорност свих. Ни један појединац није одговоран за успех или 

неуспех тима, јер су заједничким залагањем стигли до циља.  

При представљању радова изузетно је важно анализирати све улоге у тиму и сваки 

пут нагласити свачији допринос. Тако се сви осећају уважени и повећава им се 

самопоуздање. 

Деца су склона доказивању, истицању својих квалитета, потребе да буду бољи, 

успешнији од својих вршњака; али када схвате да то све могу постићи  и у „свом“ тиму 

постепено нестаје потреба за истицањем; постају задовољни јер схватају да у неким 

ситуацијама могу да помогну некоме и да ће и њима у некој другој ситуацији неко помоћи. 

Оно што је њима важно је да сви имају подједнаке шансе, и да не постоје ученици који су 

увек истакнути (лидери). Важне вештине које деца треба да стекну су како бити и следбеник 

и вођа по потреби; и посветити се ономе што је најбоље за тим. 

Моја улога је да будем помагач у процесу учења – да будем менаџер. Да би одељење 

било прави тим, учитељица односно учитељ мора да помогне како би се изградило 

међусобно поверење, сарадња и подршка међу ученицима. На тај начин, деца схватају да су 

сви важни чланови колектива, да свако има своју улогу, да сви учествују у раду и да је тешко 

радити ако неко од њих из било ког разлога није присутан.  

Нпр. После неколико дана одсуства, дечак долази у школу и сви га весело 

поздрављаују. И поред свега њему највише значи реченица:“ Добро је да си стигао, сутра 

радимо лектиру, а без тебе је не бисмо урадили добро, недостајала би нам твоја 

креативност“.  

У нашем тиму, важну улогу имају и деца са потешкоћама. Они су такође равноправни 

чланови тима, деца знају која су њихова интересовања и то користе при додели улога. 

Нпр. Када обрађујем лектиру, углавном радим тематски. Дечак који има проблем са 

усменим и писменим изражавањем, а зна добро математику (познатији као дигитрон), у 

тиму ће имати улогу која је везана за математику. Девојчица која има потешкоће у говору, 

при обради драмског текста добиће улогу која је примерена њеним могућностима, ону са 

мање текста.  

Овде је важно нагласити да ће у добром тиму (одељењу), деца подржавати и оне који 

представљају њих на неким међушколским квизовима, или такмичењима из неке области 

(Мисли се и на спортска десавања). Они ће то касније пројектовали као свој успех и бити 

поносни што је ученик или ученица чланица њиховог тима. 

Нпр: Један ученик је ишао као представник нашег одељења на квиз знања, деца су му 

давала подршку пре поласка, неколико њих је отишло и да га бодри, а када се вратио добио 

је поруку да су сви  поносни на њега. Овде је важно нагласити да није било коментара попут 

“То је могао свако, то што си ти урадио није важно...“ 

У нашем тиму су сви посвећени истом циљу, што ученицима објашњавам углавном 

преко спорта. Морају да замисле да су фудбалери и да одговоре на нека питања. Како 

постићи гол? Који тим даје више голова? Шта значи бити тимски играч? Стално их подсећам 

да сарађују међусобно, јер ће тако бити успешнији. На тај начин су научили да помажу, али и 
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да траже помоћ (то није срамота). Оно што сви морају да запамте је да успешни тимови 

имају чланове који су увек ту једни за друге, и у лошим и у добрим временима.  

Нпр. Троје деце је добило лоше оцене из контролног, наставница је рекла да могу да 

их поправе. Две девојчице су ме замолиле да им оставим откључану учионицу како би могле 

да раде са својим другарима, да им објасне оно што им није јасно, а све у циљу поправљања 

оцене. Наравно, оцене су поправљене. 

Могу са поносом да кажем да је моје одељење сада, у четвртом разреду, заједница 

која учи, заједница у којој сви свирају у истом оркестру и сви осећају подједнаку важност. У 

нашем тиму нико није савршен, али је наш тим савршен. 


