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 Једино право мерило наших уверења 
јесу наша дела 

 
 Не рачуна се ту оно што кажемо, 
   или оно што желимо, 
   или чему се надамо, 
   већ само оно што заиста урадимо 
 

 Нису важне речи него дела 
 

 Истини није потребно да неко у њу 
верује  

   Истина остаје истина, веровали ви у њу 
или не 

Систем 
вредности 



Како стварати 
позитиван систем 

вредности: 



“Ја сам одговоран за оно што кажем, 
али нисам одговоран за оно што  
ћете ви  из тога закључити!” 
 
Молим вас будите и ви одговорни! 
 

Директор 
школе: 

Успешни ћемо бити само ако 
размишљамо неколико година 
унапред ,уз истовремено 
доношење одлука у садашњости!  



 Представља круну школе и задовољство 
свих запослених и ученика 

 Дубоко самопоштовање се огледа у 
енергији,оптимизму,креативности,сарад
њи. 

 То је елемент који је најтеже остварити 
код људи а уједно и одржати 

 Углед и понашање наставника је веома 
важно 

 Никада не можемо бити оно што нисмо 

 

Самопоштовање 





 

 

 ”Нисмо овде да бисмо од живота 
добили све само за себе, 

     већ да бисмо покушали да 
усрећимо туђе животе!”  

 

                                                Вилијем Ослер 

Сваки наставник треба да 
има на уму: 



,,Ко хоће да делује 
исправно, 

не мора никад да грди нити 
да се брине за оно што не 

ваља,већ увек да 
ради само оно што је 

добро, 
јер није реч о томе да се 

руши ,већ да се изграђује,  
од чега човечанство осећа 

чисту радост.” 

Гете 



Наша уверења се увек манифестују кроз наше 
речи и дела. 
Чињеница је да наш ниво знања и стручности 
данас застарева више него икада пре.Данас је 
потребно да идентификујемо знање које нам 
је потребно тј.која су то додатна знања, 
стручност и информације које ће нам бити 
потребне да би у месецима и годинама које 
долазе постали што бољи у својој бранши. 
 
Непрестано учење је минималан захтев за 
успех у свим областима. 
 

Порука младим 
колегама! 

Директор школе-2011. година 



Не треба заборавити!!! 

 Гете”Најважније ствари се никада не 
смеју наћи на милост и немилост 
најмање важних”. 

 Чувајте се сваког проблема за који 
постоји само једна дефиниција и       
једно решење! 

 Од свих тужних речи које се сјезика      
ил пера могу слити најтужније су 
ове:”можда је могло бити”. 

 Галилеј”Човека не можете научити, 
можете да му помогнете да то             
пронађе у себи”. 

 Тешкоће не долазе да би нас мучиле него 
да би нас поучиле! 


