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Др Алек сан дра  
Сте фа но вић, мо ле ку лар ни 
би о лог и ге не ти чар, по сле 
го ди на уса вр ша ва ња  
и ра да у Швај цар ској, 
Ве ли кој Бри та ни ји,  
Ка на ди и Аме ри ци,  
од лу чи ла је да ка ри је ру 
на ста ви у род ном Ни шу, у 
са вре ме ној ла бо ра то ри ји 
за ДНК ана ли зе За во да  
за суд ску ме ди ци ну

Ниш – Др Алек сан дра Сте фа но вић 
(39), мо ле ку лар ни би о лог и ге не ти
чар, по сле пет на е сто го ди шњег уса вр
ша ва ња и на уч но и стра жи вач ког ра да 
у ино стран ству, ка ри је ру ће на ста ви
ти у За во ду за суд ску ме ди ци ну у Ни
шу. Ка ко ис ти че у раз го во ру за наш 
лист, би ла је искре но по ча ство ва на 
по зи вом ди рек то ра За во да проф. др 
Ра до ва на Ка ра џи ћа да до ђе и при дру
жи се фор ми ра њу са вре ме не ла бо ра
то ри је за ДНК ана ли зе. 

– Кра јем 2012. би ло је пр вих, али 
мо рам ре ћи по ма ло сти дљи вих по
ку ша ја са ни шког Ме ди цин ског фа
кул те та да са мном ус по ста ве кон
такт. Чи ни ми се да су у стар ту би ли 
убе ђе ни да уоп ште не на ме ра вам да 
раз го ва рам на те му по врат ка у Ср би
ју. А ја не са мо да сам та кву по ну ду 
при жељ ки ва ла, већ сам сма тра ла да 
би ми по зив да се вра тим у до мо ви
ну био нај ве ћи жи вот ни дар – искре
но ка же Алек сан дра, уз обе ћа ње да 
ће сво јим ра дом оправ да ти по ве ре
ње ко је јој је ука за но. 

А о ње ним струч ним ква ли те ти ма 
нај бо ље све до чи рад на би о гра фи ја: 
на кон што је 2000. го ди не ди пло ми
ра ла мо ле ку лар ну би о ло ги ју и фи зи
о ло ги ју на При род нома те ма тич ком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, на ред них пет 
го ди на про ве ла је на Ин сти ту ту за ге
не ти ку Уни вер зи те та у Ло за ни, где је 
и док то ри ра ла. На уч но и стра жи вач ки 
рад на ста ви ла је у Ве ли кој Бри та ни ји 
и Ка на ди. Као по себ но вре дан, на во
ди пе ри од ко ји је про ве ла на „Рок фе
лер уни вер зи те ту“ у Њу јор ку.

– Има ла сам при ли ке да слу шам 
пре да ва ња и да ра дим са свет ски по
зна тим струч ња ци ма с овог уни вер
зи те та, да раз ме њу јем ми шље ња са 
до бит ни ци ма Но бе ло ве на гра де, ко
јих је упра во нај ви ше са „Рок фе лер 
уни вер зи те та” – ка же Алек сан дра и 
ис ти че да јој је жи вот и рад у ино
стран ству био не про це њи во вред
но жи вот но и про фе си о нал но ис ку
ство. За то ис ти че да раз у ме све мла де 
струч ња ке ко ји од ла зе из Ср би је у же
љи да се обра зу ју и уса вр ша ва ју. Али, 
за све њих има по ру ку:  

– Сма трам да енер ги ју ко ју по се ду ју 
мла ди љу ди, на ро чи то они ко ји стек
ну ве ли ка зна ња и ис ку ство, тре ба да 
уло же у сво ју зе мљу. Не оску де ва мо у 
та лен ти ма и ка дро ви ма, а твр дим да 
Ср би ја не за о ста је за раз ви је ни јим зе
мља ма ни ка да су у пи та њу обра зов ни 
и на уч ни про цес. И усло ви за ис тра
жи вач ки и на уч ни рад су на ви со ком 
ни воу. За то сам си гур на да се ни ка
да не ћу по ка ја ти што сам се вра ти
ла, тим пре што ма те ри јал ни мо ме
нат код ме не ни ка да ни је био, ни ти 
ће би ти, на пр вом ме сту – за кљу чу је 
др Алек сан дра Сте фа но вић.
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С
р би ја би иду ће је се ни тре
ба ло да до би је пр вих 50 
сту ден та ма стер про гра ма 
за бу ду ће ди рек то ре основ
них и сред њих шко ла. Ка ко 

са зна је мо, про грам ко ји су пред ло жи
ли уни вер зи те ти у Кра гу јев цу и Но
вом Са ду тре нут но је у Ко ми си ји за 
акре ди та ци ју, а уко ли ко до би је „зе ле
но све тло”, на ста ва ће кре ну ти од ок
то бра 2016. го ди не.

– Про грам су осми сли ли струч ња
ци са уни вер зи те та у Бе о гра ду, Но
вом Са ду, Ни шу, Пе да го шком фа
кул те ту у Ја го ди ни и Ин сти ту ту за 
пе да го шка ис тра жи ва ња. Ко ле ге из 
Ма ђар ске, Фин ске и Хо лан ди је, зе ма
ља ко је пред ња че у шко ло ва њу ли де
ра у обра зо ва њу, ор га ни зо ва ли су у 
сво јим ин сти ту ци ја ма обу ке ти мо
ва из Ср би је. Прет ход но је Ин сти тут 
ура дио ис тра жи ва ње у ко јем смо 200 
ди рек то ра основ них и сред њих шко
ла пи та ли ко ја зна ња им не до ста ју и 
са ко јим се про бле ми ма су о ча ва ју – 
об ја шња ва за наш лист др Сла ви ца 
Шев ку шић из Ин сти ту та за пе да го
шка ис тра жи ва ња.

По ње ним ре чи ма, тре нут но су ди
рек то ри ма на рас по ла га њу са мо обу ке 

и се ми на ри као део струч ног уса вр ша
ва ња, али је про блем у то ме што је тих 
се ми на ра ма ло и што су, ка ко ка жу са
ми ди рек то ри, они усме ре ни на фи нан
сиј ско по сло ва ње и ад ми ни стра ци ју.

– Иако ме ђу њи ма има и ја ко до
брих на став ни ка, ди рек то ри су ре
кли да им не до ста је пе да го шко ли дер
ство, од но сно зна ња и ве шти не ка ко 
да уна пре де на ста ву, уве ду ино ва ци је 
и слич но, као и зна ња из ме наџ мен та 
– ка же др Шев ку шић.

Др Је ле на Ра ди шић из Ин сти ту та за 
пе да го шка ис тра жи ва ња на по ми ње 
да у Ср би ји још ни је из гра ђе на аде
кват на по др шка про фе си о нал ном 
раз во ју ди рек то ра, упр кос чи ње ни
ци да по сто је пре по ру ке у Стра те ги ји 
раз во ја обра зо ва ња до 2020. го ди не.

Шко ло ва ње ли де ра у обра зо ва њу се 

сма тра вр ло озбиљ ним по слом у ве
ћи ни европ ских зе ма ља, Аме ри ци, 
Аустра ли ји…, оно ни је пре пу ште но 
обу ка ма и кур се ви ма, већ га спро во де 
уни вер зи те ти уз по моћ др жа ве, од но
сно Ми ни стар ства про све те.

Тим по во дом је на Учи тељ ском фа
кул те ту у Бе о гра ду про те клог ви кен да 
ор га ни зо ва на и ве ли ка ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја под на зи вом „Иза зо ви 
и ди ле ме про фе си о нал ног раз во ја на

став ни ка и ли де ра у обра зо ва њу”, на 
ко јој су сво ја ис ку ства и про бле ме из
не ли струч ња ци по ме ну тог Ин сти ту
та, За во да за уна пре ђи ва ње обра зо ва
ња и вас пи та ња, Ма ђар скохо ланд ске 
шко ле за ме наџ мент у обра зо ва њу 
Уни вер зи те та у Се ге ди ну, Ин сти ту та 
за ли дер ство у обра зо ва њу Уни вер зи
те та у Ју ва ску ли (Фин ска)…

Ка да се при пре мао бу ду ћи ма стер 
про грам, ка ко се чу ло, ис тра жи вач
ки тим Тем пус про јек та „Ма стер про
грам Ли дер ство у обра зо ва њу”, ана
ли зи рао је и про гра ме ове вр сте ко ји 
по сто је у 21 др жа ви или ре ги о ну.

Утвр ђе но је да се за ди рек то ре шко
ла зах те ва обу ка пре име но ва ња или у 
не ком пе ри о ду на кон име но ва ња, а ту 
обу ку спро во де ви со ко школ ске уста
но ве (Шкот ска, Фин ска, Нор ве шка). 

У по је ди ним зе мља ма по сто је спе ци
јал не јав не уста но ве, по пут Шко ле за 
ди рек то ре у Сло ве ни ји, док се у Шпа
ни ји и Аустра ли ји овим по слом ба ве 
ло кал не и ре ги о нал не са мо у пра ве.

Шко ло ва ње у про се ку тра је од јед
не до две го ди не. Има и про гра ма ко
ји тра ју шест ме се ци, али и оних пе
то го ди шњих.

– Ана ли за је по ка за ла да у све ту 
по сто ји тра ди ци ја при пре ме ли де ра 
у обра зо ва њу. Ма стер про гра ми су 
на ме ње ни ис кљу чи во ди рек то ри ма, 
бу ду ћим и ак ту ел ним, али и раз ли
чи тим ли дер ским по зи ци ја ма у обра
зо ва њу, по пут ру ко во ди ла ца у школ
ским упра ва ма. Они уче о те о ри ји 
вођ ства, ме наџ мен ту у шко ли, упра
вља њу ино ва ци ја ма у шко ли, од но си
ма с јав но шћу, пла ни ра њу ку ри ку лу
ма, за кон ској ре гу ла ти ви, са рад њи са 
ло кал ном за јед ни цом… – об ја шња ва 
др Ду ши ца Ма ли нић из Ин сти ту та за 
пе да го шка ис тра жи ва ња.

Вил мош Вас, са Уни вер зи те та при
ме ње них на у ка у Ма ђар ској, на вео је 
при мер Ма ђар скохо ланд ске шко ле за 
ме наџ мент у обра зо ва њу из Се ге ди на, 
чи ји про грам се за сни ва на ин тен зив
ним „лич ним са стан ци ма”. Је дан про

грам, на при мер, има 360 ча со ва лич
них су сре та то ком че ти ри се ме стра. 
За то вре ме сту ден ти уче ству ју у те
о риј ским обу ка ма ко је су прак тич но 
ори јен ти са не и то ком сва ког се ме стра 
оба ве зна је прак са у шко ли.

Проф. др Да ни је ла С. Пе тро вић са 
бе о град ског Фи ло зоф ског фа кул те та 
ка же да је у окви ру ме ђу на род ног ТА
ЛИС ис тра жи ва ња (ко јем су об у хва
ће не 34 зе мље) утвр ђе но да го то во 24 
од сто на ших ди рек то ра ни је уче ство
ва ло ни у јед ној ак тив но сти про фе
си о нал ног раз во ја. Као пре пре ке за 
свој про фе си о нал ни раз вој ди рек то
ри у Ср би ји су на во ди ли ви со ку це
ну струч ног уса вр ша ва ња, не до ста так 
под сти ца ја, али и по др шке по сло да
ва ца за уче ство ва ње у ова квим ак тив
но сти ма. Сан дра Гу ци јан
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У окви ру про гра ма „Са бал кан ских ис точ ни ка”, 
ве че рас ће у За ду жби ни Или је М. Ко лар ца би ти 
при ре ђе но ве че се ћа ња на ака де ми ка Ми ла на 
Бу ди ми ра (1891–1975) по во дом че тр де се то го
ди шњи це од ње го ве смр ти. Го во ри ће де Ми ле
на Јо ва но вић, др Вла де та Јан ко вић и др Гор дан 
Ма ри чић, а пре да ва ње по чи ње у 19.30 у ма лој 
са ли За ду жби не. Улаз је сло бо дан. 

Проф. др Ми лан Бу ди мир је кла сич ну фи
ло ло ги ју док то ри рао на Уни вер зи те ту у Бе чу 
1920. Исте го ди не иза бран је нај пре за аси стен та, а убр зо 
и за до цен та на Ка те дри за кла сич ну фи ло ло ги ју Фи ло
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, где је ре дов ни про фе сор 
од 1938. Као про фе сор и шеф Ка те дре за кла сич ну фи ло
ло ги ју ра дио је, осим за вре ме не мач ке оку па ци је, све до 
пен зи о ни са ња 1962. За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 
1948. а за ре дов ног 1955. го ди не.

Као сту дент, био је по ли тич ки ан га жо ван у на ци о нал
ним кру го ви ма срп ских омла ди на ца и члан Мла де Бо сне. 

У то вре ме об ја вљи вао је и члан ке у за гре бач
ком Ср бо бра ну и бе о град ском Од је ку, уре ђи
вао је Сло вен ски југ и Но во дје ло. Ми лан Бу
ди мир је био рат ни ин ва лид, од но сно од 1922. 
го ди не био је пот пу но слеп. Би бли о те ка Са ве за 
сле пих Ср би је и јед на шко ла за сла бо ви де но се 
ње го во име. У род ном Мр ко њић Гра ду у де цем
бру 2012. про гла шен је за по ча сног гра ђа ни на 
и јед на ули ца зо ве се по ње му. 

На уч ни опус Ми ла на Бу ди ми ра бро ји не ко ли
ко сто ти на ра до ва, књи га, сту ди ја, рас пра ва и чла на ка, од 
ко јих су не ки ушли у нај по зна ти је ен ци кло пе ди је, реч ни ке 
и при руч ни ке. Ба вио се ис тра жи ва њи ма у обла сти кла сич
не фи ло ло ги је у свим ње ним гра на ма: исто ри ји кла сич них 
је зи ка, по себ но грч ког, исто ри ји грч ке и рим ске књи жев
но сти. Та ко ђе, ба вио се ис тра жи ва њи ма ста ро бал кан ских 
и сло вен ских је зи ка, исто ри је ре ли ги је, ан тич ког на сле ђа 
у Ср ба, по себ но у је зи ку, књи жев но сти и фол кло ру, као и 
ис тра жи ва њи ма у обла сти оп ште лин гви сти ке. Д. П.
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Ада шев ци – Ми ни стар за рад Алек
сан дар Ву лин и пред став ни ци Ор га
ни за ци је Ка ри тас Ср би ја, ко ја је до 
са да из дво ји ла ви ше од 1,5 ми ли о на 
евра за по моћ ми гран ти ма на те ри то
ри ји Ср би је, об и шли су ју че при вре
ме ни при хват ни цен тар за ми гран те 
у Ада шев ци ма код Ши да. 

Ор га ни за ци ју Ка ри тас пред во ди 
над би скуп бе о град ски Ста ни слав Хо
че вар. „До са да је Ка ри тас за ове на
ме не у Ср би ји из дво јио ви ше од 1,5 
ми ли о на евра. По тро ше но је ви ше од 
тре ћи не, а оста так ће би ти утро шен 
за те по тре бе на на шим про сто ри ма”, 

ре као је ми ни стар Ву лин и до дао да је 
сва ка по моћ ми гран ти ма исто вре ме
но и по моћ ста нов ни штву. 

Он је ре као да је сва ки евро те до на
ци је по тро шен на ку по ви ну хи ги јен
ских па ке та, ка ба ни ца, хра не и све га 
што је по треб но ми гран ти ма. 

Ми ни стар је за хва лио пред став ни ци
ма Ка ри та са на ве ли ком ен ту зи ја зму и 
ан га жо ва њу њи хо вих при пад ни ка. 

Пред сед ник Ка ри та са и над би скуп 
бе о град ски Хо че вар ре као је да је 
сре ћан што се из бе гли ца ма по све ћу
је аде кват на па жња и што се чу ва њи
хо во до сто јан ство.  Тан југ
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