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ПРЕДГОВОР

Полазећи од чињенице да саветодавни рад представља саставни део професионалне
праксе васпитача, учитеља и наставника и да је едукација за овај аспект њихове професионалне делатности сиромашна или је уопште нема, ова књига је намењена првенствено студентима, будућим стручњацима у области васпитно-образовног рада и има за циљ да им пружи
материјал за интерактивну наставу из предмета Психолошко саветовање у образовном раду.
Зашто психолошко саветовање у васпитном раду? Подсетимо да је саветовање и „дељење савета” врло учестала интервенција одраслих у интеракцији са децом у свакодневном животу, али и у интеракцијама васпитач–васпитаник, учитељ–ученик и да то саветовање веома
често има структуру неформалног или лаичког саветовања чији је квалитет и учинак веома
дискутабилан. За разлику од оваквог саветовања, психолошко саветовање је формални вид
саветовања које је теоријски и методолошки утемељено и које пружа особа која је за то посебно едукована.
Циљ ове књиге није да васпитаче и учитеље учини професионалним саветницима, већ
да им приближи неке аспекте психолошког саветовања и оспособи их да воде разговор са
васпитаницима који је заснован на прихватању и усмерен на развој складног односа у коме је
једино могућ оптималан развој потенцијала младог човека. Саветодавни рад који се најчешће
одвија у пракси, а који је заснован на елементима својеврсног социјалног притиска, није делотворан а може бити и контрапродуктиван. Компетенције васпитача, учитеља и наставника
за саветодавни разговор зависе од њиховог општег и стручног образовања, али је неоспорно
потребно и ужестручно образовање у области саветовања – знање о основним елементима и
фазама саветодавног процеса, емоционалним аспектима саветодавног процеса, методама и
техникама саветодавних интервенција итд.
Саветодавни рад као аспект професионалних компетенција васпитача, учитеља и наставника подразумева развијене социјалне, посебно емоционалне компетенције и овладаност вештинама вођења саветодавног разговора са децом и младима, родитељима и другим
учесницима у васпитно-образовном процесу. Наравно, важно је нагласити да је сам процес
психолошког саветовања веома комплексан и да захтева посебну едукацију. Полазна основа
за ову књигу јесте схватање да је неопходно да студенти најпре подигну свесност о сопственим имплицитним знањима о васпитању, а потом и овладају основним елементима психолошког саветовања, усвоје концепте и овладају основним вештинама које ће им омогућити да
начине први корак на дугом путу да постану добри саветници. Поред иницијалног образовања, тај пут захтева и стално стручно усавршавање, упорност и селфмониторинг.
Потреба за једном оваквом књигом подржана је и чињеницом да постоји веома мали
број стручних и научних публикација које се баве саветодавним радом као аспектом педагошког деловања, упркос томе што је саветодавни рад саставни део рада сваке васпитно‐образовне установе. Поштујући важност иницијалног образовања у формирању стручњака било
ког профила, књига има за циљ да студенти, будући васпитачи и учитељи, добију почетни
подстицај за улазак у комплексан лавиринт саветодавног рада и основу за даље усавршавање
у овој делатности.
У том смислу, књига је намењена првенствено студентима, будућим васпитачима и учитељима, али може, надамо се, бити корисна и за друге професије везане за васпитање и образовање, као и за родитеље.
Аутори
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