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НЕГОВАЊЕ РАДНЕ КУЛТУРЕ 

У школи, ма како она била организована, ма како школовање у њој дуго 

трајало, не може се научити, нити стећи, све оно што је потребно човеку за живот. 

То није било никад могуће, а најмање данас, на савременој етапи веома бурног 

развитка друштва, науке, технике, производње и културе, када се од човека тражи 

више него икад СТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ. 

Због тога је задатак сваке области васпитања, а пре свега умног васпитања, 

да дајући ученицима основу оних знања, навика и умења која ће им бити неопходна 

у животу, за ступање у живот – истовремено оспособљава сваког ученика за даље 

самостално стицање нових знања, навика и умења. То се постиже једним делом већ 

у стварању основа научног погледа на свет, а још више развијањем умних снага и 

својстава сваке личности. Међутим, све то још увек није довољно. Потребно је 

учинити још један корак даље у том правцу. Неопходно је неговати и развијати 

радну културу сваког ученика, сваког човека. Понекад се наглашава у вези са овом 

страном личности само потреба неговања културе умног рада. 

Култура умног рада саставни је део сваке радне културе и укључена је у њу. 

Због тога се овај задатак умног васпитања и одређује као неговање радне културе, 

при чему се под тим подразумева и култура умног и култура физичког рада. 

Разумљиво, то није задатак само умног васпитања, јер је радна култура везана за 

све стране личности (говори се с правом о радној личности) и обухвата многе 

елементе тих других страна, али на основу такве културе чини оно што спада у 

домен умног васпитања. Због тога се овде и говори о томе као о посебном задатку.  

Често се радна култура своди само на радне навике (навике умног рада, 

навике физичког рада). Мада навике чине саставни део радне куклтуре, она се ипак 

не може свести само на навике. 

Радна етика је скуп ставова и понашања заснованих на вредности рада. 

Особа која поседује радну етику има одговоран однос према раду, добре радне 

навике, као и уверење да је рад сам по себи добар и користан за развој појединца и 

заједнице. 

Сем тога, радна етика спада у основне вештине и обухвата одговорност 

и самоиницијативност. 

 


