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СТАНИСЛАВА ЗДРАВКОВИЋ СТАНКА
(1939-2016)

Позната крушевачка професорка физичког васпитања Станислава
Здравковић преминула је после краћег боловања, у Крушевцу, 22.
фебруара 2016. године и сахрањена на Старом крушевачком гробљу.
Станислава (сви смо је звали Станка) рођена је 1938.године у
Трстенику, у којем је учила основну и средњу школу. Затим је
завршила студије на Високој школи за физичко васпитање у Београду,
1963. године. Ванредно студирајући, завршила је и постдипломске
студије на Медицинском факултету у Скопљу одбраном магистарске
тезе о теми Антропометријске карактеристике и моторичке
способности и њихова повезаност у деце 5. и 6. године, 1978. године.
Радни век је започела пре завршетка основних студија. Школске
1961/62. године радила је у Економској школи у Трстенику на месту
наставника физичког васпитања, а од 1. септембра 1962. у Учитељској
школи у Крушевцу, у истом звању. У овој школи радила је све до њеног
укидања, 1973.године. Када је уместо Учитељске школе формирана
Педагошка академија у Крушевцу, Станка је изабрана, прво, у звању
предавача више школе за предмете Физичког васпитања и Методику
физичког васпитања, на Одсеку за образовање учитеља и одсеку за
образовање васпитача предшколских установа, а касније у звање
професора више школе за исте предмете. Педагошка академија у
Крушевцу је 1993. године трансформисана у Вишу школу за
образовање васпитача. У овој школи Станка је изабрана у звање вишег
предавача за наставни предмет Методика физичког васпитања. На овом
радном месту остала је све до пензионисања, 1997. године.
Мирне пензионерске дане провела је у дружењу са члановима
породице, рођацима и пријатељима.
Станка је у свом радном веку учествовала у школовању преко
тридесет генерација учитеља и васпитача у крушевачким школама.
Била је изваредни педагог. Красили су је стручност, објективност и
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одговорност у раду. Имала је веома одговоран однос према ученицима
и студентима. Посебно се истицала као разредни старешина. Добро је
познававала све своје ученике и активно учествовала у њиховом
формирању као будућих учитеља и васпитача. Поред редовне наставе,
за ученике је организовала разноврсне спортске активности, и у
школама у којима је радила и на нивоу општине Крушевац.
У односима са колегама увек је била коректна и одговорна.
Инсистирала је на тимском раду и личној одговорности. Зато је бирана
у многе комисије и одборе, и у школама у којима је радила и у граду
Крушевцу. Била је и члан Управног одбора Више школе за образовање
васпитача у првом избору.
Карактерисало је и изврсно достајанствено држање. Свој
професионални рад Станка је обогатила већим бројем објављеним
стручних радова у часописима и зборницима, у периоду од 1974. до
1984. године. У Зборнику радова настаника Педагошке академије у
Крушевцу, са библиографијом, бр.2 (Крушевац, 1984.год.) наведено је
11 њених библиографских јединица. Навешћемо наслове неколико
радова из научне области којом се бавила:
1. Експериментално истрађивање методике физичког васпитања
опште издржљивости код деце. Физичка култура, бр3, Београд, 1975;
2. Развојне одлике узраста од петог до седмог годишта и телесно
вежбање, Физичка култура, бр.2, Београд, 1975;
3. Сврха и начин проверавања физичког развоја и
психомоторичких способности деце предшколског узраста, Физичка
култура, бр.5, Београд, 1979;
4. Моторичке активности деце од 36 месеци, Зборник предавања
за стручно усавршавање медицинских сестара, шапилографисано,
Зајечар, 1981;
5. Одос карактеристика физичког развоја и нивоа експлозивне
снаге деце 5. и 6. годишта (део магистарске тезе), Зборник радова
наставника Педагошке академије у Крушевцу, Крушевац, 1984.
Станка је писала и о актуелним темама везаним за организацију физичке
културе и спорта у општини Крушевац и у школама у којима је радила.
Памтићемоје као драгу колегиницу, наставника и пријатеља.
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