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ИСТОРИЈСКИ ПРИКАЗ РЕФОРМНИХ
ПЕДАГОШКИХ ИДЕЈА – ДАНАШЊИ ИСХОДИ И
ДОСТИГНУЋА
Апстракт: Овим радом настоји се приказaти историјски аспект
реформних педагошких идеја на тлу европске педагошке сцене са краја XIX
и током XX века, до реформних педагошких идеја данас. Посебан нагласак
је усмерен на читав сплет околности и догађаја тог периода, почевши од
кризе и критика које су задесиле „Стару школу”, а потом појаву
педоцентристичког покрета из којег се развио покрет „Нове школе”. У
наставку текста разматрају се суштинске идеје и новине различитих
слободних, односно алтернативних школа произашлих из овог покрета.
Дакле, циљ је сагледати реформне педагошке идеје, покрете и правце који
су се појавили и оставили дубок траг у развоју европске педагогије.
Теоријском анализом и проучавањем питања њиховог утицаја на данашњу
педагошку сцену, показује се да су прогресивне и реформне педагошке
идеје са почетка XX века заступале филозофију наставе за коју се данас
заузима конструктивистичка педагогија. Такође, разматрањем образовне
сцене у Србији закључује се да је доста тога промењено у „Старој школи”,
али и да су данас у XXI веку остала отворена бројна питања у организацији
„Нове школе”.
Кључне речи: реформна педагогија, стара школа, педоцентризам,
нова школа, конструктивизам.

УВОД
Школа као васпитно-образовна институција, представља једно од кључних места учења и подучавања. Од периода свог настанка па до данас сретала
се са бројним променама и различитим трансформацијама, које су најчешће
одступале од друштвених потреба и очекивања. У том смислу, у различитим
временским периодима школу су пратиле бројне критике о њеним недостацима, слабостима и кризама, те о недовољној повезаности са животом (Ђорђевић и Ђорђевић, 2009). Дужи временски период школа је била окренута потре*
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бама друштва, те се њен основни задатак састојао у припремању за живот, за
радно место, занимање или професију. Међутим, промене које су задесиле
европску цивилизацију на крају XIX и почетком XX века имале су утицаја на
образовање и развој школских система. Наиме, школа више није могла да
испуни очекивања и задовољи интересе савременог друштва управо због свог,
како се помиње у литератури (Ђорђевић и Ђорђевић, 2009; Поткоњак, 2007)
претераног интелектуализма, шематизма у образовном процесу и формализма
у настави. Одговор на поменуте препреке и проблеме јесте реформа образовања
и педагогије. У том смислу, крајем XIX века јављају се нове педагошке теорије и
реформне идеје, различити покрети и правци који мењају основни задатак
школе, и васпитање посматрају у духу неспутавања, демократије и слободе.
У овом раду нагласак није на детаљној анализи педагошких праваца и
покрета реформе педагогије, односно школе. Тежња је да се прикаже сплет
околности на том подручју са краја XIX и током XX века и преглед основних
педагошких праваца и покрета, који су се појавили у овом периоду и оставили
значајан траг у целокупном развоју педагогије. Ова проблематика ће се разматрати у развоју европске педагошке сцене, но у тој намери не могу се изоставити
дешавања у образовној пракси Сједињених Америчких Држава. У том погледу,
сврха овог рада јесте да се расветли и прошири знање о педоцентристичком
покрету и разјасне реформне педагошке идеје, које су се шириле Европом током
XX века. Уз то, у раду ће бити приказани исходи и достигнућа реформних педагошких идеја у данашњем времену на подручју Европе, потом и Србије.

ОД „СТАРЕ” ДО „НОВЕ” ШКОЛЕ
Школа као веома стара институција са разлогом се карактерише као
друштвена, јер је стварана за потребе одређеног друштва, а не за потребе појединца односно ученика. Овакве школе ће се дуго задржати на образовној
сцени, пратећи друштвени развој и друштвене потребе и испуњавајући одређене задатке које јој то друштво поставља. До првих промена у питању организације школе долази тек у XX веку, када се изједначава значај потреба друштвене заједнице и појединца. Наиме, на прелазу из XIX у XX век ове промене
су уследиле након упућених критика тадашњој школи. Критике су се односиле
на њену круту и ригидну организацију, на формални и шаблонски начин рада,
као и на фронталну наставу. Замерке се односе на пасивну позицију ученика,
на ауторитарни и репресивни карактер школе. Упућене критике означавају
такву школу као „стару”, „школу бубања”, „класичну”, „школу меморисања”.
Након побуне теоретичара, психолога, педагога и практичара против школе и
бројних критика од стране друштвених, хуманитраних и политичких организација, јављају се нови покрети са намером да се „стара” школа замени
„новом” (Поткоњак, 2007).
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Прве деценије, до педесетих година XX века, учење и наставу обележило је управо бихејвиористичко схватање. У том периоду бихејвиористичка
филозофија је имала снажан утицај на образовну праксу Сједињених Америчких Држава, према којој се учење карактерише као механички процес. Оквири
ове филозофије учења ученика стављају у пасиван положај, чије понашање
зависи од процене наставника. У том погледу, задатак наставника је да награђује тачне одговоре и пожељно понашање ученика, односно да сузбија непожељне облике понашања и кажњава нетачне одговоре. А циљ бихејвиористичке наставе јесте повећати и учврстити број адекватних понашања ученика
(Jukić, 2013; Pešikan, 2010). Један од најстаријих приступа настави који се
заснива на бихејвиористичкој основи и који се до данас задржао у школској
пракси је трансмисивна настава (Lalović, 2009). Овај наставни концепт још се
назива предавачка настава, догматска или вербална настава, односно класична
или традиционална. Централно место ове наставе заузима садржај који наставник треба да пренесе ученицима, а ученици да га усвоје и потом репродукују.
У том смислу, основна замисао трансмисивне наставе своди се на преношење
знања са наставника на ученика у готовом облику и према унапред осмишљеном плану. Овакав став заснива се на бихејвиористичком уверењу да се знања
ученицима преносе помоћу живе речи наставника и евентуално демонстрирањем (Lalović i sar., 2011).
Европска педагогија у XX веку била је под снажним утицајем хербартовских замисли немачког филозофа и педагога Јохана Фридриха Хербарта
(Johann Friedrich Herbart), чији су корени утемељени у раду Коменског (Jan
Amos Komenský). Наиме, Хербарт је на почетку XX века основао дидактичку,
односно формалну школу према организационим основама из XVII века, које
је поствио Коменски – разред, школски час, наставни план и програм (Suzić,
2005). Овај систем образовања познат је као разредно-предметно-часовни
систем, који је био доминирајући на почетку, али и на крају XX века (Поткоњак, 2007). Хербарт и његови следбеници су наставили са продубљивањем тих
идеја. А у основи свог педагошког рада Хербарт уводи методе дисциплиновања или управљања, чији је задатак да регулишу понашање и владање ученика, односно да одржавају ред и дисциплину у школи, која на тај начин
првенствено успостављала контролу над ученицима и њиховом необузданом
природом (Cenić i Petrović, 2012). Како би у томе успео, Хербарт се ослањао на
методе поштовања и уважавања ауторитета, љубави, надгледања, принуде, па
и физичког кажњавања. У том смислу посматрано, он води рачуна о моралном
васпитању, чији је циљ навести ученика да се у свакодневним ситуацијама
понаша у складу са моралним, односно етичким принципима. Настава у овој
школи своди се на јасно преношење градива од наставника до ученика, који то
градиво треба да повежу са својим претходним искуством и већ усвојеним
садржајем, а касније и да га репродукују приликом провере знања (Lalović i
sar., 2011). Реформне педагошке идеје су се развиле управо на критици традиционалне и хербартовске школе, супротстављајући се ригидној организацији
разредно-предметно-часовног система наставе.
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За разлику од традиционалиста који у први план истичу академско
учење, уважавају формалне и ауторитарне односе између наставника и ученика, прогресивисти, односно реформни педагози у центар наставе стављају
ученика, поштују његову личност и способност за самостално учење. Воде
рачуна о целокупном развоју ученика, односно подједнак значај приписују
психолошком, социјалном и културном аспекту развоја личности. Уз то,
животно искуство ученика је полазна основа прогресивног курикулума. Ослањајући се на ова кључна схватања, прогресивисти у својим реформним предлозима нуде многоструке идеје (Милутиновић, 2008). За боље разумевање
реформних педагошких идеја у литератури (Spevak, 2001: 660) наводе се три
битна фактора:
1. реформна педагогија је од почетка била међународни покрет, који је
превазилазио границе поједниних држава;
2. реформна педагогија је школу и њену реформу сматрала за основу и
исходиште реформе друштва;
3. реформна педагогија је више или мање радикално промовисала
педоцентристичку оријентацију школе.
Реформна педагогија се често означава као веома богат и плодан период
у историји васпитања и образовања. Сплет околности са краја XIX и почетка
XX века на европском подручју и америчком континенту трајно је оставио
траг на образовање и педагогију. Наиме, у том периоду развили су се вишеструки планови и идеје, пројекти и препоруке за превазилажење претераног
конзервативизма, интелектуализма и вербализма старе, то јест традиционалне
школе, чији је акценат на наставнику и садржају, а интересовања, потребе и
способности ученика, као и социјални и емоционални вид васпитања потпуно
занемарени (Spevak, 2001).
На основу до сад написаног, запажа се да педагози на почетку двадесетог века теже да педагошке идеје усмере ка новим циљевима васпитања, те
реформна педагогија насупрот традиционалној и „старој” школи, доста пажње
поклања емоционалном аспекту васпитања. Стављајући ученика у центар васпитно-образовног система, води се рачуна о његовим потребама, нагонима и
жељама, и брине се о њиховом емоционалном здрављу. Дакле, до слабљења
утицаја традиционалне и хербартовске филозофије на образовање и педагогију
и утицаја „старе” школе долази са појавом првих реформних педагошких
идеја. Оне тешко пробијају образовну праксу у којој је традиционална настава
дубоко пустила своје корене. Међутим, у тим околностима почетком XX века
реформне педагошке идеје се развијају и шире из општеприхваћеног покрета –
педоцентризма.
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Педоцентризам и значајни представници „нове” школе
Педоцентризам представља уверење према којем се ученик налази у
центру образовног процеса. Дакле, реч је о схватањима и идејама више различитих педагошких покрета и праваца (Поткоњак, 2007). Ово педагошко становиште са краја XIX и почетка XX века у организацији наставе, одабиру метода
рада, садржаја и циља образовања, увек полази од саме природе ученика,
његових потреба и интересовања (Педагошка енциклопедија 2, 1989). Или
према речима других аутора (Бодрошки-Спариосу, 2000) педоцентристичка
педагогија заговара свако педагошко учење у чијем се васпитном средишту
налази детете, односно ученик. Дечја природа, искуство и интересовања, у том
смислу, постају почетни и најважнији критеријуми у осмишљавању сваког
васпитног деловања, са аспекта циља, садржаја и метода. Педоцентризам је
настао као реакција на формалну наставу и усмерење на садржај и градиво
(Suzić, 2005), те акценат ставља на ученика, на учење откривањем, конструисање знања, а не на механичко учење и меморисање. Односно, фокусира се на
способности ученика да самостално формира знање. Према педоцетристичком
приступу настава се изводи делањем, а садржаји образовања су повезани са
свакодневним животом ученика и са њиховим интересовањима (Dmitrijev, 2008).
На основама педоцентристичког покрета на тлу Европе развио се педагошки правац под називом прогресивна или реформна педагогија, односно
покрет „Нове школе” (Bognar, 1999). Заступници педоцентризма противили су
се педагошким основама „Старе школе”, занемаривању ученика и жртвовању
васпитања личности зарад друштвених интереса. Насупрот томе предлажу
преокрет у педагогији, ученика постављају у центар педагошких, теоријских и
практичних питања, која захтевају нов приступ, те полазе од природе ученика
и у функцији су његовог развоја (Поткоњак, 2007). Основне карактеристике
педагошких праваца произашлих из педоцентризма у литератури (Lalović i sar.,
2011: 11) се наводе на следећи начин:
- интересовање детета одређује циљ и садржај учења;
- улога наставника је да створи повољну средину за самоактивности деце;
- учи се активно, путем игре, рада и практичних делтности;
- циљ наставе је проширивање и богаћење искуства детета.
Зачетником педоцентристичког покрета сматра се Жан Жак Русо (Jean
Jacques Rousseau), који заговара потпуну слободу у васпитању, и наглашава
значај активности ученика за њихов лични развој (Bognar, 1999; Поткоњак,
2007). Такође, корени педоцентризма су често повезани са просветитељским
погледом на свет, који подржава појединца да самостално и слободно мисли
без наметања туђег размишљања и вођства (Бодрошки-Спариосу, 2000). У том
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погледу, Кант (Immanuel Kant) просветитељске мисли и идеје види као покретачке и мотивишуће снаге које поручују: „Имај храбрости да се служиш сопственим разумом! – то је, дакле, лозинка просвећености” (Kant, 1974: 43).
Према томе, педоцентристички заговорници се воде идејом да сваки човек
мисли и доживљава за себе и то треба поштовати. Према мишљењу Жан Жака
Русоа природа детета је увек добра уколико јој се пружи потпуна слобода, која
је заправо услов успешног васпитања. Слободно васпитање не преферира унапред одређене циљеве и садржаје, већ полази од интересовања ученика (Lalović i sar., 2011). За Русоа дечија природа представља управо најважнији педагошки водич. У том погледу, он истиче циљ васпитања – „посматрајте природу
и идите путем што вам га она означује” (Ruso, 1989: 24). У оствaрењу овог
циља за васпитача је важно да уме да препозна и разуме знаке и смернице на
које га дечја природа наводи. Што је доследнији тим смерницама и ближи
дечјој природи задатак васпитача је лакши. Такође, да би васпитни процес био
потпун однос између васпитача и ученика треба да је заснован на блиским
емоцијама и узајамној љубави. Уз препознавање и разумевање дечје природе,
и остварења блиских односа, битан задатак васпитача јесте креирање образовне средине и избор садржаја и метода васпитања. Према Русоовом разматрању критеријуми за избор садржаја зависе од потреба и интересовања ученика. При одабиру садржаја треба водити рачуна да одговара узрасту ученика
и природним склоностима, близак његовом реалном животу и свакодневним
потребама. Ипак, у основи Русоове концепције васпитања није садржај учења,
него мотивација којој приписује веома значајну улогу у процесу учења ученика. Наиме, према његовим речима, мотивација је средиште сваког доброг
васпитања, јер само мотивисан ученик има вољу да учи, те самостално и
активно усваја одређени садржај (Бодрошки-Спариосу, 2000; Ruso, 1989). Русо
се залагао за повратак природи, те је конципирао процес васпитања у којем су
ученици под великим утицајем природе или препуштени сами себи (Suzić,
2005). Целокупан рад Русоа оставио је значајан допринос у каснијем педагошком раду, нарочито у раду прогресивистичких и реформних педагога.
Веома значајан представник „Нове школе” је и амерички филозоф, педагог и психолог Џон Дјуји (John Dewey) који критикује вербализам и интелектуализам старе школе, те занемарује њено кључно питање шта ученици треба
да уче, и истиче важност питања како ученици треба да уче. Такође, Дјуји
мења тежиште наставе са наставника на ученика, желећи да на њиховим
активностима изгради нову школу (Lalović, 2009). Према његовом мишљењу
процес учења није пуко преношење знања од наставника ученицима, већ он
захтева мисаону активност и лично ангажовање ученика, трагање за решењем
и изградњу властитих идеја. Сваки ученик треба да открива знање и богати
своје искуство, а задатак васпитања је да обезбеди подстицајну средину и
повољне услове како би у томе успео (Djui, 1966). На основу до сад написаног,
може се препознати сличност између Дјуијеве и Русоове педоцентристичке
концепције, но међу њима постоје и разлике. Наиме, за разлику од Русоа који
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је веровао у универзалну доброту дечје природе, Дјуји одбацује идеју о
постојању универзалног детета. Стога, уместо Русоовог идеализма Дјуји педоцентристичку концепцију поставља на принципима прагматистичке филозофије
у чијој основи јесте веровање да људска бића живе и уче управо кроз
интеракцију са својом социјалном околином, те културом, делатностима и
људима одређене локалне средине. Даље, према овој филозофији, учење се
остварује помоћу научног метода у решавању проблема, те Дјуји своје прагматистичко становиште карактерише као експериментално или инструментално
(Бодрошки-Спариосу, 2000). Из свега овог може се закључити да наставник
педоцентристичко прагматистичке оријентације не посматра природу ученика
као искључиво биолошку, трајну и савршену. Усмерење које наставник налази у
детету може бити различито у зависности од ситуације или околности у којима
се оно налази. Различитост и променљивост су две суштинске одлике дечјег
усмерења у Дјуијевој концепцији. Према томе, настаник у овој педагошкој
концепцији, као полазну основу свог наставног рада и васпитних поступака
истиче интересовања, потребе и искуства ученика са циљем да их мотивише на
учење и подстакне њихов континуирани развој (Бодрошки-Спариосу, 2000).
Даље, против „старе” школе истакао се и швајцарски педагог и реформатор образовања Јохан Хајнрих Песталоци (Johann Heinrich Pestalozzi) који
уважава целовит развој индивидуе, односно склоп интелектуалног, моралног и
телесног васпитања (Matijević, 2001). Ослањајући се на Русоово схватање
образовања, испред свега вреднује образовање у духу слободе и природе, без
друштвеног ограничавања. Стога циљ образовања, према мишљењу Песталоција, јесте да развије све природне потенцијале ученика. Сматрао је да настава
мора бити заснована на дијалогу између наставника и ученика, и организована
кроз лично ангажовање ученика и активно учење садржаја, који су у складу са
њиховим интересовањима и корисни за свакодневни живот (Matijević i Radovanović, 2011). Почетком XIX века у школи у Бургдорфу развио је образовну
праксу усмерену на дете према којој је циљ образовања развој свих потенцијала и снага дечје природе. Стога, настава према Песталоцијевој образовној
пракси одвијала се кроз личне активности ученика са појавама и стварима у
свету, те кроз двосмерну комуникацију и дијалог између наставника и ученика
(Null, 2004). Сличан став о значају целовитог васпитања може се приметити и
код немачког педагога Фридриха Фребела (Friedrich Fröbel), који за такву
намеру наглашава битну улогу рада и игре. Још средином XIX века Фребел је
отворио свој вртић где је припремао радне материјале и играчке, помоћу којих
су деца развијала и моторику (Matijević, 2001). Под утицајем Песталоција,
Фребел је даље развијао образовну пркасу усмерену на ученика, истичући у
први план самоактивности, те активности мануелне природе (Милутиновић,
2014). Педагошки рад Русоа, Дјуија, Песталоција и Фребела је битно утицао на
даљи развој реформних педагошких идеја и на образовне мисли њихових
следбеника прогресивиста, који на педоцентристичким основама изграђују
различите моделе алтернативних школа.
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ПОКРЕТ „НОВЕ ШКОЛЕ” И ПЕДАГОШКИ ПРАВЦИ
Након поменуте расправе између традиционалног и прогресивног схватања школе и наставног система с почетка XX века у области образовања,
јавили су се познати педагошки правци и покрети, критикујући традиционалну
школу и следећи реформне идеје (Milutinović, 2008; Поткоњак, 2007). У овом
периоду у Европи и Сједињеним Америчким Државама, новонастали покрети
реформне педагогије заузимају критички став према организацији старе школе
настојећи да превазиђу њене слабости и недостатке. У овом раду акценат је на
збивањима са подручја Европе, где су се првих деценија XX века из педагошког прогресивизма, тј. реформе педагогије и покрета „Нове школе” развили
различити модели под истим именом – слободне, односно алтернативне школе
(Matijević, 2001; Милутиновић, 2014).
Алтернативе школе, како се истиче у педагошкој литератури (Милутиновић, 2014), су све оне школе које основу свог рада заснивају на принципима
и начелима другачијим од доминантне образовне праксе. Стога, често се означавају као педагошка специфичност одређене васпитно-образовне институције. Посматрано у овом контексту, алтернативним се називају:
„школе које карактерише образовање усмерено на дете/ученика и
његову индивидуалност, иновативан и флексибилан курикулум у којем се
полази од ученичких потреба и интересовања, партнерских односа у
настави, активно учешће ученика, родитеља и интегрисаних група у школском животу и развоју школе итд.” (Милутиновић, 2014: 24).
Појава и развој алтернативних модела школе везује се за прву половину
двадесетог века, када се постојећа, традиционална и стара школа оштро критикује, а реформна педагогија, нова школа и прогресивно образовање се шире и
развијају. Током шездесетих и седамдесетих година двадесетог века, у периоду
бројних замерки и наглашене кризе старе школе, алтернативно образовање
добија посебну популарност, првенствено покрети за слободно и отворено
образовање (Matijević, 2001; Милутиновић, 2014). Најзначајнија улога алтернативних школа у педагошком и дидактичко-методичком погледу, односи се
на увођење иновација и богаћење окружења за учење, што побољшава квалитет наставе и образовања у целини (Милутиновић, 2014).
На подручју Европе Матијевић (Matijević, 2001: 14) издваја најзапаженије алтернативне школе: „Манхајмски систем (Немачка, 1900), Монтесори
систем (Италија, 1912), Френеова школа (Француска, 1919), Валдорфска школа
(Немачка, 1924), Школа Кузинеа (Француска, 1920–1940)”. Даље, у педагошкој
литератури (Lalović i sar., 2011; Поткоњак, 2007) могу се наћи и Радна школа,
Активна школа, Школа по мери детета, Самерхил слободна школа, Школа
живота, Школа чина, Школа без зидова, Школа без разреда, Отворена школа,
Демократска школа, Укидање школе, Одумирање школе и тако даље.
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У прве две-три деценије XX века присутан је покрет радне школе, коју
предводи немачки педагог Кершенштајнер (Georg Kerschensteiner), чија је
основна идеја да се у школе уведе радна, физичка делатност ученика. У овој
школи постојале су радионице, лабораторије, двориште са вртовима, кухиња и
ресторан у којима ученици раде, експериментишу, посматрају и анализирају,
односно развијају и повезују практичне и мисаоне активности (Поткоњак,
2007). Даље, једна од ових нових школа јесте покрет активне школе чији је
зачетник швајцарски педагог и психолог Адолф Феријер (Adolphe Ferrière). За
Феријера васпитање једино има смисла уколико води рачуна о детету у
целини, односно како каже да васпитава „цело његово биће”. У том смислу,
активна школа води рачуна о интелигенцији, активностима, вољи и осећањима
деце. Основни став који је Феријер изражавао кроз рад у активној школи јесте
да васпитање мора бити усаглашено са природом детета, његовим интересовањима и могућностима. А природа детета се најбоље изражава управо кроз
активност (Коцић, 2004; Ferijer, 1935). Далеко познат широј педагошкој јавности је свакако Монтесори систем образовања који је конципирала Марија
Монтесори (Maria Montessori). Реч је о моделу који носи заједничке карактеристике покрета реформне педагогије и представља дидактички модел активне
школе. Васпитне методе које произлазе из овог модела су самоваспитање,
саморазвој и самопоучавање, те се акценат ставља на ручни рад и активно
учење. Марија Монтесори је желела да одступи од фронталне наставе и круте
форме образовања старе школе, нудећи већу слободу за наставнике и ученике.
Наиме, према њеном мишљењу у природи ученика лежи способност за саморазвој, коју је могуће покренути у одговарајућој средини. Тако се мења и улога
наставника, чији је задатак да усмерава, а не поучава, затим организује
повољну средину и обезбеди материјале који ће подстицати самоактивност и
саморазвој ученика (Matijević, 2001; Montessori, 1915). У том смислу,
наствници поштују мисао – Помози ми да то урадим сам! (Lalović i sar., 2011).
Монтесори систем образовања је и данас, на почетку XXI века, заступљен
широм Европе, али има своје заговорнике на подручју Азије и Америке.
Међу припадницима покрета „нове” школе истиче се и педагошки рад
британског педагога Александра Нила (Alexander Sutherland Neill), који је
1921. године основао слободну школу Самерхил у Енглеској. Основна замисао
ове школе јесте да одговара ученику и његовим способностима, а циљ образовања јесте заправо циљ живота. Према Ниловим (Nil, 1979) речима само у слободној атмосфери, без страха од казне или оцене, ученик може бити мотивисан
да учи, изрази своју самосталност и жељу за активним деловањем у школи.
Почела је са радом као експериментална школа, да би касније постала демонстрирајућа, односно школа која демонстрира потпуну слободу у васпитању.
Самерхил нуди сасвим нове педагошке и психолошке идеје поучавања и учења
ученика и представља један од најзначајнијих педагошких експеримената у
XX веку (Nil, 1979). Овако радикалан Нилов педагошки рад привукао је пажњу
и задобио бројне критике, али и позитивне реакције и признања.
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Подстакнут идејама педоцентризма Рудолф Штајнер (Rudolf Joseph
Lоrenz Steiner) је основао прву Валдорфску школу (Waldorf school) у Штутгарту, следећи нови приступ активностима ученика, нови поглед на наставни
план и програм, те хуманизацију васпитног процеса. Штајнер објашњава да
према појединцу, односно ученику треба поступати као према целовитом бићу,
и развијати и оплеменити његов разум, емоције и хтење. Сама настава почива
на принципима који су оријентисани на радно и уметничко васпитање и образовање (Lalović i sar., 2011; Matijević, 2001). Тако је валдорфска пегагогија
заснована на антропозофији, науци о телу, души и духу. Ове полазне основе
васпитно-образовни систем Валдорфске школе ослобађају од ауторитарног
односа и недемократског одлучивања, и чине га самоуправљајућим системом,
који уважава мишљење и гради унутрашњу комуникацију између свих актера
(Matijević, 2001).
У модерне следбенике педоцентристичког покрета убраја се и шведска
књижевница и педагог Елен Кеј (Ellen Key), чије је дело Век детета најављујући да ће XX век бити век детета, битно утицало на развој и продубљивање идеја овог покрета. Елен Кеј проблем савременог васпитања види у томе
што дете не остави на миру, а највећи успех се постиже управо када не васпитавамо и када га пустимо да се само изграђује. Стога, циљ васпитања формулише се као (Гајић, 1996: 389) „слободан развој унутрашњих, потенцијалних
могућности индивидуе, у свим аспектима личности: емоционалном, интелектуалном, моралном и физичком”. Елен Кеј се противи „старој” школи зато што
представља „насиље над дететом”, спутава развој личности ученика и
нарушава његову индивидуалност. За нову, будућу школу основа васпитања
треба да буде сама природа ученика, његова интересовања и потребе. Према
њеном мишљењу у школи не треба васпитавати и образовати према плану и
програму, уз распоред часова, већ кроз игру и забаву оспособити појединца за
самоваспитање, самообразовање, односно саморазвој (Гајић, 1996).
Ако се анализирају радови из тог времена увиђају се многобројне разлике и неподударности међу заговорницима реформних педагошких идеја. И
управо из тих идеја јавили се појединачни покрети за уметничко васпитање,
радно васпитање, школе у природи (Bognar, 1999). С друге стране, сличност и
подударност представља заједнички темељ, односно све ове школе засноване
су на противставу пасивне и старе школе. Наиме, основна замисао свих
реформних и прогресивних идеја односи се на радикалну промену унутрашње
организације школе. Прогресивисти су изразили отпор према традиционалној
школи, заједнички се супротстављају формалној настави и механичком учењу
које у њој доминира (Milutinović, 2008). Критикујући стару школу и постојећу
школску праксу, алтернативне школе пружају нова и другачија решења за
функционисање школе и организацију наставе. Основна замисао ових школа
јесте да истичући свој демократски став, охрабрују и мотивишу ученика да
самостално стиче знања, долази до одговора и закључује (Percival, 1954).
Међутим, иако је постојао исти циљ међу њима, неки од ових педагошких
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покрета задржали су се свега неколико деценија и потом нестали са педагошке
сцене (Поткоњак, 2007). Ипак, на крају XX века реформне педагошке идеје са
почетка се поново обликују, и на педагошком пољу формирају нови хуманизам који улива поверење, нуди слободу за иновације и иницијативе, те за друштвене промене према потребама појединца (Bognar, 1999). Наиме, данашње
време показало је да се прогресивно образовање обновило појавом конструктивизма (Milutinović, 2008).

КОНСТРУКТИВИЗАМ – РЕФОРМНА ПЕДАГОШКА ИДЕЈА ДАНАС
Крајем XX века заступници конструктивистичке теорије ученика изнова
стављају у центар наставе. Данас конструктивизам представља значајну филозофију образовања. Иако постоје разлике у његовом тумачењу, заједничка
основа различитих интерпретација конструктивизма у домену образовања
јесте тврдња да ученици нису пасивни примаоци знања, и да су активно укључени у његовој изградњи. Дакле, конструктивизам као концепт образовања
усмереног на ученика представља данашњу алтернативу традиционалном
моделу образовања (Milutinović, 2016; Stojnov, 2001).
Филозофске идеје од XVII века до филозофа постмодерне, као и педагошки рад Жан Жака Русоа (претходно описан у раду) утицале су на уобличавање конструктивизма какав је данас, те се увиђа да конструктивистичке идеје
нису нове, али јесте замисао да се интегришу бројне блиске идеје у један
заједнички смер. Поред филозофских идеја у оквирима саме психологије
постоје идеје тесно повезане са појавом конструктивизма (Null, 2004; Stojnov,
2005). У психологији и педагогији конструктивизам постаје кључна реч када
се говори о реформи образовања, такође представља последњи облик у изради
курикулума. У оквиру методике наставе конструктивизам се повезује са учењем које је окренуто ученику, а у новије време највећу употребу има када је
реч о учењу на даљину или електронско учење (Љубојевић, 2012).
Ако се пође у разматрање основних принципа конструктивистичке
парадигме као теоријске основе за приступ поучавању, важно је споменути
идеје Жана Пијажеа (Jean Piaget) и Лава Виготског (Лев Выготский) (Lalović i
sar., 2011; Љубојевић, 2012; Milutinović, 2008). Пијажеово схватање когнитивног развоја има велики утицај на учење и наставу и представља основу за развој учења путем открића и хеуристичког модела наставе (Љубојевић, 2012).
Таква настава, према мишљењу Пијажеа мора бити усклaђена са развојним
стадијумом ученика, а процес учења у духу самосталног трагања за
одговорима и решењима. Другачије речено, ученик треба да је у служби
самосталног конструисања сопственог знања (Lalović i sar., 2011). Виготски се
често сврстава у социјалне конструктивисте и наглашава улогу окружења и
практичне делатности у развоју детета. Он посебно истиче улогу језика и
културе у когнитивном развоју ученика, уз чију помоћ стиче искуство,
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комуницира, опажа, перципира и разуме свет око себе. Знање се стиче и
конструише у интеракцији са социјално-културним окружењем, те нема
једносмеран ток, већ се процесуирањем информације доводе у везу с
постојећим концептима, претходно стеченим искуством и тек тада добијају
своје значење (Jukić, 2013). И према Пијажеу и према Виготском учење се
може остварити у социјалној интеракцији па је у складу са тим развијена и
метода кооперативног учења. Кооперативни рад акцентује учење у паровима
или у групи, односно у социјалној интеракцији (Љубојевић, 2012).
Позивајући се на Виготског и његове конструктивистичке мисли, Џером
Брунер (Jerome Bruner) наглашава улогу друштвеног окружења и културе.
Према Брунеру ученик може бити активан учесник у процесу учења уколико
настава подржава учење путем открића. На овај начин организована настава од
ученика захтева да самостално доноси закључке и долази до решења, да не
буде пасиван слушалац, што доприноси квалитету знања и његове трајности,
али и развијању интелектуалних способности (Љубојевић, 2012). При томе,
Брунер објашњава да су поступак стицања знања и комуникација међузависни
процеси, те се трагање за сазнањем употпуњује симболичким системом одређене културе (Milutinović, 2008).
На претходним страницама овог рада предочене су основне идеје
реформне педагогије са почетка XX века. А одговор на питање где су оне
данас и какви су њихови исходи и достигнућа добија се управо кроз конструктивистичку концепцију образовања. Односно, ране прогресивне и реформне
педагошке идеје са почетка XX века у великој мери ослањале су се на филозофију образовања и наставе која се данас среће у конструктивистичкој педагогији (Милутиновић, 2014). Наиме, конструктивисти пружају предлоге за организацију процеса учења и поучавања који се лако могу уврстити у понуду прогресивистичких реформних идеја. У том смислу препознају се приступи који
су усмерени на ученика и његово искуство, а Милутиновић (2009: 271) наводи
следеће: „учење откривањем, пројектна и проблемска нстава, самоуправљено
учење, кооперативно учење”. Још почеком XX века у педагошким мислима
Дјуија и Франсиса Паркера (Francis Wayland Parker) и њиховој педоцентристичкој педагогији конструктивисти проналазе бројна слагања и идеје на
којима конструктивизам данас почива. Наиме, у последње две деценије конструктивисти показују велико интересовања за педоцентристичке идеје (Dmitrijev, 2008). Поред заједничке, основне идеје да наставу и учење треба окренути ка ученику, те садржаје и начин рада прилагодити његовим потребама,
интересовањима и претходним искуствима, веза између конструктивистичких
и педоцентристичких идеја увиђа се у измењеној улози наставника. Наставник
има задатак да обезбеди повољну средину и услове кроз које ученик учи из
властитог искуства. Дакле, он више не предаје знање, већ организује, води и
усмерава активан и самоконструишући процес учења ученика (Milutinović,
2008). Стога се наставник више не налази у центру пажње, већ се у средишту
наставног процеса налазе активности које обављају ученици као субјекти васпитно-образовног процеса. Даље у истом смислу, интересовања, потребе и
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могућности ученика одређују циљ наставе и садржај учења. Конструктивисти
смисао учења виде у проширивању и богаћењу искуства ученика, што је
такође у основи раних педоцентристичких идеја. Поменуте сличности и слагања између педоцентристичких и конструктивистичких идеја указују на
њихову повезаност, а самим тим и на данашње обнављање реформних педагошких идеја кроз конструктивистичку концепцију образовања.
Реформне педагошке идеје у данашњој школској пракси Србије
Последња деценија XX века у Србији обележена је деградацијом друштва као система, урушавањем рада институција и колапсом многих сегмената
свакодневног живота. Стога, образовање у том периоду није било приоритет
државне политике, а промене и увођење иновација у образовни систем биле су
ограничене и скоро неприметне. Тек након 2000. године, када је у Србији
дошло до промене политичке власти и новина у оквиру различитих сегмената
друштвеног живота, покренута је и свеобухватна реформа образовног система.
Као веома значајни и заслужни за одређени помак у постојећој школској
пракси у педагошкој литератури (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017) се наводе
пројекат Активно учење, којем је основни циљ да побољша квалитет наставе и
знања која ученици у њој стичу и промена улоге ученика у процесу учења – од
пасивног примаоца знања, до активног конструктора знања. Овај пројекат предочава низ идеја и решења усмерених на трансформацију школског система и
наставног рада, насталих из ставова представника нових школа и покрета који
су у супротности према „старој”, традиционалној школи. Такође, пројекат
Корак по корак („Step by step”), који своје основне карактеристике заснива на
идејама реформне педагогије. Конкретне идеје овог пројекта подразумевају да
се у центру васпитно-образовне праксе налази се ученик, чија личност се уважава и поштује, а демократски принципи су темељ ове праксе. Даље, велики
значај придаје се активној сарадњи са породицом, индивидуализованом учењу,
али и учењу по центрима активности (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017). Као
што се може видети, ови пројекти се ослањају на реформне педагошке идеје, а
односе на стручно усавршавање компетенција наставника/учитеља, педагога и
психолога, и на унапређивање квалитета наставе.
Ипак и поред указаних прилика за побољшање наставног рада, анализом
образовне праксе увиђају се многобројне тешкоће у школском систему Србије.
Проблеми који се истичу (Стратегија развоја образовања у Србији до 2020.
године, 2012) су: нефлексибилан и обиман програм образовања, доминантност
предавачке наставе, ретка примена истраживачких метода, активног учења,
индивидуализованог приступа ученицима и осталих начина рада који су усмерени на ученика и пружају му већу ангажованост и активност у наставном
процесу, такође недовољан квалитет и ниво знања и вештина које ученици
стичу у школи, те занемареност изваннаставних активности итд. Поменути
проблеми указују на тешкоће у превазилажењу традиционалних метода рада
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школа у Србији. Излазак из традиционалиних оквира наставе подразумева
битне промене у поимању природе ученика, процеса учења, као и позиције и
улоге наставника и ученика у настави (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017).
За основне школе алтернативног типа у Србији тек је од скоро отворена
могућност организације приватних школа као школа посебне педагошке оријентације (Закон о основном образовању и васпитању, 2013). До сада ниједна
школа у Србији није службено назначена као школа са посебном педагошком
оријентацијом. Осим једне приватне школе под називом „Монтесори основна
школа”, која и даље ради по националном програму, али у организацији
наставе укључује савремене Монтесори принципе, идеје и методе усвајања
знања (Spasenović i Vujisić-Živković, 2017).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу до сад написаног, може се закључити да је разматрање и преиспитивање школске праксе прожимало читав XX век. Почело је крајем XIX
века и траје и дан данас. Интезивни процес критичког разматрања у педагогији
је познат као прогресивна или реформна педагогија, односно покрет „Нове
школе”, који се развио на основама педоцентристичког покрета на тлу Европе
и понудио нова педагошка и дидактичка решења (Bognar, 1999). Заговорници
педоцентристичког покрета супротстављају се начину уређења „старе” школе,
те њеној ригидној организацији, фронталној настави, шаблонском начину
рада, и нарочито пасивној улози ученика у процесу стицања знања. Стога, из
овог покрета развили су се многобројни покрети и правци у виду слободних,
односно алтернативних школа широм Европе, које су следиле исти циљ – да
промене традиционалну, „стару” школу. Пружиле су нови приступ школи и
организацији наставе – ученика премештају из пасивног у активан положај, те
циљ и садржај учења зависи од њихових интересовања и способности. Иако су
следили исти циљ, неки од ових педагошких покрета и реформних идеја задржали су се неколико деценија и потом нестали са педагошке сцене (Поткоњак,
2007). Међутим, сплет околности на подручју Европе са краја XIX и током XX
века, као и развој педагошких праваца и покрета који су се појавили у овом
периоду, оставили су дубок и трајни траг у целокупном развоју педагогије.
Изучавањем реформних педагошких идеја, њихових исхода и достигнућа данас у новијој педагошкој литератури са почетка XXI века, поново се
разматра питање положаја ученика и активности наставника у настави. Данашње време указује на чињеницу да се прогресивно образовање обновило појавом конструктивизма, који прихвата педоцентристичке идеје и ученика изнова
ставља у центар наставе. Конструктивисти пружају предлоге за организацију
процеса учења и поучавања који се лако могу уврстити у понуду прогресивистичких реформних идеја. Сличности и слагања које постоје између педоцен-
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тристичких и конструктивистичких идеја указују на њихову повезаност, а
самим тим и на данашње обнављање реформних педагошких идеја кроз конструктивистичку концепцију образовања. На основу теоријске анализе, може
се закључити да конструктивизам као концепт образовања усмереног на ученика представља данашњу алтернативу традиционалном моделу образовања и
може се окарактерисати као реформна педагошка идеја данашњег времена.
Разматрано питање реформе образовања у Србији наговештава да је
тек након 2000. године и промене власти у Србији покренута и свеобухватна
реформа образовног система. Такође, реализовани су одређени пројекти и
обуке за усавршавање наставника и побољшање квалитета наставне праксе
који се ослањају на идеје реформне педагогије. Ипак, и поред многобројних
реформних педагошких идеја и алтернатива традиционалног модела образовања, у данашњој школској пракси још увек доминира предавачка настава, уз
недовољну примену других начина рада који су окренути према ученику и
његовом личном ангажовању у процесу стицања знања. Стога, питање о
организацији „нове” школе и увођењу реформних педагошких идеја у
основне школе у Србији остаје и даље отворено. У том смислу, крајња
намера овог рада је да се покрену и дуги истраживачи на дубље истраживање
овог приступа. Такође, да подстакне размишљање и охрабри примену
реформних педагошких идеја и иновативних модела учења, који би могли да
обогате традиционалну образовну праксу и на тај начин допринесу развоју
школског система данас.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ РЕФОРМАТОРСКИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ – СЕГОДНЯШНИЕ ИТОГИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Аннотация
В данной статье делается попытка отобразить исторический аспект
реформаторских педагогических идей на основе европейской педагогической
сцены с XIX–XX веков до реформаторских педагогических идей до настоящего
периода. Особый акцент делается на весь набор обстоятельств и событий того
периода, начиная с кризиса и критики, которые мучили «Старую» школу, а затем с
появлением педоцентристского движения, из которого развивалось движение
«Новой» школы. В дальнейшем рассмотрении обсуждаются основные идеи и
инновации различных бесплатных или альтернативных школ, появившихся в
результате этого движения. Таким образом, цель состоит в том, чтобы взглянуть
на возникшие реформы педагогических идей, движений и направлений которые
оставили глубокий след в развитии европейской педагогики. Теоретический
анализ и изучение вопроса об их влиянии на педагогическую сцену сегодня
показывает, что прогрессивные и реформаторские педагогические идеи начала 20го века представляли философию обучения, которой в настоящее время
занимается
конструктивистская
педагогика.
Кроме
того,
учитывая
образовательную сцену в Сербии, делается вывод, что многое изменилось в
«Старой» школе, но многие вопросы остались в организации «Новой» школы
сегодня, в 21 веке.
Ключевые слова: реформаторская
педоцентризм, новая школа, конструктивизм.
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УЛОГА НАСТАВНИКА У ПОДСТИЦАЊУ
ПРОСОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
Aпстракт: У овом раду бавимо се утицајем наставника на
просоцијално понашање ученика. Наиме, просоцијално понашање, односно
позитивно социјално понашање, чини суштинску карактеристику људских
односа, узајамних веза са другим особама. Понашање усмерено ка
добробити другог, тј. просоцијално понашање представља једну од
основних вредности на којима се заснивају међуљудски односи и значајно је
за остваривање компетентности појединца у различитим сферама живота.
Како је школа основна и једна од најзначајнијих институција васпитања у
савременим друштвима, и како покрива најдуже раздобље организованог
васпитања и образовања личности у току живота, у њој се не би смело
занeмарити подручје просоцијалног понашања. Подстицање просоцијалног
развоја ученика требало би да буде једна од важних подручја васпитног
деловања школе и наставника, те наше истраживање има за циљ да утврди
улогу наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика.
Истраживањем је обухваћено 133 наставника. Добијени резултати
истраживања показују поступке и активности које наставници користе у
свом раду како би развијали и подстицали просоцијално понашање својих
ученика.
Кључне речи: просоцијално понашање, школа, наставник, социјална
компетентност.

УВОД
Просоцијално понашање, односно позитивно социјално понашање, значајно је за остваривање компетентности појединца у различитим подручјима
живота и рада. Заправо, понашање усмерено ка добробити другог представља
једну од основних вредности на којима се заснивају међуљудски односи, а
могло би се рећи и квалитет живота човека.
Друштвено-политичке промене које су се дешавале у нашем друштву и
које се и данас дешавају прати криза морала и конфузија вредности, што може
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бити препрека испољавању позитивног социјалног понашања. „У друштву у
којем су моралне вредности на ниском нивоу просоцијални дискурс, толеранција, алтруизам и емпатија постају ретке појаве” (Којић и Марков, 2011: 235).
Код младих повећана је популарност утилитарног и хедонистичког стила, као
и мања склоност новијих генерација младих ка алтруистичком начину живота.
„То значи да код младих опада популарност животних стилова који подразумевају залагање за опште интересе и добробит других, а расте афинитет за
начине живота који говоре о усмерености ка личној добробити” (Јоксимовић и
Максић, 2006: 420). То је један од разлога због којег школа као институција
која се бави васпитно-образовним радом мора тежити очувању моралних
вредности, а подстицање просоцијалног понашања је један од начина за то. У
савременој школи намеће се потреба за креирањем различитих васпитних програма који ће ученицима омогућити да развијају свестрану стваралачку личност и да формирају код универзалне (општељудске, хумане, генеричке,
општедруштвене, културне) вредности, посебне (друштвено-историјске) вредности и појединачне (индивидуалне, персоналне) вредности (Стаматовић и
Милошевић, 2017).
Школа, која се институционално бави васпитањем и образовањем младих, не би смела занемарити подручје просоцијалног понашања. Као један од
чинилаца који могу допринети развоју просоцијалног понашања, у школи
постоји доста простора и могућности за његово подстицање. Међутим, намеће
се питање да ли у школи постоји организован рад на развијању просоцијалног
понашања ученика и која је улога наставника?

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Просоцијално понашање чини суштину међуљудских односа, јер „један
од најважнијих аспеката човековог понашања, који нас разликује од осталих
врста, је степен помоћи, сарадње и алтруизам између људи” (Knafo & Plomin,
2006: 771). Када говоримо о просоцијалности ми заправо говоримо и
способности појединца да се други прихвате и разумеју као и да се учини
нешто за друге без обзира на награду. „Њене дубоке хумане, емоционалне и
моралне намере у сагласности су са љубављу којом се другом жели добро”
(Жилинек, 1997: 131). Људи су друштвена бића која преферирају да живе једни
са другима, унутар друштвених група и културног оквира, те „већина култура
подстиче или чак захтева просоцијално понашање, јер је оно од виталног
значаја за друштвени систем” (Twenge et al., 2007: 56).
Генерално, просоцијално понашање подразумева поступке и активности
које доприносе добробити других. Из анализа дефиниција које се баве овом
проблематиком произлази да се под појмом просоцијално понашање подразумева широк опсег понашања који се креће од одсуства негативних форми
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понашања, преко понашања која су усмерена на добробит других, уз могућу
добробит и за самог појединца, до алтруистичких понашања којима је циљ
туђе добро, без очекивања личне добити (Спасеновић, 2004).
Одређени аутори термине просоцијално и алтруистичко понашање употребљавају као синониме, док други праве разлику, сматрајући алтруизам
ужим појмом. Они о алтруизму говоре тек уколико је реч о несебично мотивисаном поступку учињеном с циљем да допринесе добробити другог, без свесног
очекивања личне добити. Тиме би се под појмом алтруистичко понашање подразумевало оно понашање које предузимамо из задовољства што другима
чинимо задовољство. Доживљај унутрашњег задовољства је најзначајнија
награда за такво понашање (Младеновић и Косановић, 2001). Просоцијално
понашање, у том случају, шири је појам јер укључује и понашања која су праћена остваривањем неке личне или заједничке материјалне или социјалне
користи.
Још један појам који се доводи у везу са појмом просоцијално понашање
је прометејски активизам. Према (Јоксимовић, 1993) прометејски активизам
огледа се у тежњи да се активно утиче на властиту судбину, да се контролишу
збивања у социјалној околини и друштву уопште, да се мења затечено и да се у
томе истрајава упркос препрекама, да се преузме ризик и одговорност. Истраживања која су се бавила анализом животних стилова показују да прометејскоактивистички начин живота „генерално гледано није нарочито популаран међу
младима, што је вероватно условљено друштвеном климом коју карактерише
све већа усмереност ка личној добити и недовољно вођење рачуна о друштвеним интересима и општем добру” (Јоксимовић и Јањетовић, 2008: 300).
Аутори на основу намере, односно мотива који леже у основи одређених
поступака разликују алтруистичко од просоцијалног понашања, морално од
неморалног. Спасеновић (2004) објашњава да дете може помагати свом
вршњаку на часу јер очекује одобравање и признање од учитељице или зато
што жели да оствари пријатељски однос са вршњаком. Даље, оно то може
чинити и због осећања обавезе према усвојеним нормама и правилима која
подразумевају вођење рачуна о добробити других. Мотивација за такво
поступање може бити и осећање емпатије, тј. саосећање са онима који су у
невољи или узнемиреност изазвана таквим стањем, „при чему се не искључује
осећање личног задовољства због свог понашања или смањење непријатности
услед саосећања са другима” (Спасеновић, 2004:132).
Дакле, мотивација за просоцијално понашање може бити разноврсна.
Појединац може испољавати просоцијално понашање јер „очекује награду, из
страха од последица уколико се не понаша просоцијално, или можда једноставно жели да смањи узнемиреност оног другог” (Hastings, Utendale & Sullivan, 2007: 639). У неким случајевима постоји више разлога због којих се појединац понаша просоцијално, „јер поступци људи заправо, представљају ком-
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бинацију различитих варијабли, алтруистичких мотива, личних, материјалних
интереса, друштвених или личних брига” (Benabou & Tirole, 2005: 34).
Аутори Карло и Рандал (2002) издвајају четири типа просоцијалног
понашања и то: алтруистичко просоцијално понашање, усаглашено просоцијално понашање, емоционално просоцијално понашање и јавно просоцијално
понашање. Алтруистичко просоцијално понашање ови аутори дефинишу као
„добровољно помажуће понашање, пре свега мотивисано бригом за потребе
и добробит других, често изазвано симпатијом и интернализованим
нормама” (Carlo & Randall, 2002: 32). Просоцијални поступци се међусобно
разликују и према томе да ли су унапред испланирани или до њих долази
спонтано, да ли су самоиницијативни или су последица нечијег захтева,
односно молбе, као и с обзиром на то да ли су упуђени познатој или
непознатој особи (Јоксимовић, 1994).
Школа, која се институционално бави васпитањем и образовањем младих, не би смела занемарити подручје просоцијалног понашања. Дакле, школа
представља један од чинилаца који могу допринети развоју просоцијалног
понашања. Међутим, поставља се питање да ли у школи постоји организован
рад на развијању просоцијалног понашања? Релативно мали је број истраживања која су посвећена утицају наставника и његовог односа са ученицима на
моделе социјализације у одељењу или радова који су посвећени специфичним
димензијама подучавања, које доприносе стварању оптималног контекста за
развој ученика.
Познато је да наставници својим особинама и понашањем у учионици,
али и ван ње, представљају намерно и ненамерно моделе које ученици имитирају и кроз идентификацију са њима усвајају карактеристике које трајно задржавају. На тај начин наставници могу утицати и на просоцијално понашање
ученика. Наставник демонстрира ученицима различите обрасце интелектуалног и социјалног понашања. Хавелка (2000) истиче да на тај начин наставник и
без посебног увежбавања подстиче ученике да кроз процесе опсервационог
учења стекну знања о појединим облицима понашања и деловања.
Аутори Шевкушић и Милошевић (2004) приказују налазе новијих
истраживања која указују на значајну везу између аспеката односа
наставник–ученик и дечјег прилагођавања у школи. Налази указују на то да
је прилагођавање млађе деце значајно повезано са квалитетом овог односа,
кога карактерише топлина, одсуство конфликата и отворена комуникација.
Такође, када наставници обезбеде одговарајући ниво аутономије и поставе
јасна очекивања у погледу дечјег понашања, ученици развијају јачи осећај за
заједништво и испољавају социјално компетентна понашања (Шевкушић и
Милошевић, 2004).
Налази многих истраживања (Ђорђевић, 2002; Јоксимовић и ГашићПавившић, 2007; Јевтић и Кнежевић-Флорић, 2011) указују на то да је ученицима стало до наставникове љубазности у опхођењу, спремности да им
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помогне, као и до утиска о пријатељски наклоњеној и уравнотеженој особи.
Насупрот томе, равнодушни, неуравнотежени, а посебно неуротизoвани
наставници, постижу најмање професионалног успеха, а најчешће неуротизују
и своје ученике. Пријатан, отворен и комуникативан наставник, који је емоционално стабилан, ствара око себе такву атмосферу, па су и његови ученици
спремнији да прихвате и усвоје његове вредности и ставове. Поменута својства
наставника изузетно су значајна за најмлађе ученике који у наставницима виде
замену за родитеље, извор прихватања и одобравања.
Спасеновић (2004) истиче да наставник може својим вештинама, понашањем и начином рада умногоме да допринесе успостављању повољне социјалне климе у разреду. Да би до таквих ефеката дошло, потребно је да наставник буде свестан важности остваривања позитивних интеракција у разреду и
постојања добрих интерперсоналних односа, као и сопствене улоге у
креирању подстицајне атмосфере. Таква знања и компетенције требало би да
чине саставни део припремања и обуке наставника за њихов позив. Како би
допринели развоју алтруизма код ученика, наставници према ученицима
треба да се опходе срдачно, да показују заинтересованост за ученике и
њихове потребе, али и да од ученика захтевају одговорност. Развоју
просоцијалног понашања погодује демократски начин руковођења разредом
када наставник подстиче ученике на активност и сарадњу, охрабрује их да
постављају питања и изложе своја мишљења, толерише различите идеје и
ставове. На тај начин развија се и морална храброст, која је у многим
ситуацијама услов за пружање помоћи другима. Укључивање деце у
доношење разредних правила јесте један од најзначајнијих путева развоја
моралне храбрости. Током доношења правила деца могу да науче да
изражавају своје погледе и уверења, да расправљају и споре се, да износе
своје погледе, да се боре за оно у шта верују (Стауб, 1997). Обраћање пажње
на индивидуална интересовања и склоности, као и испољена позитивна
понашања и особине, а затим њихово подстицање и поткрепљење, може бити
један од начина на који треба приступити ученицима (Јевтић и Ђорђевић,
2018).
Особина личности наставника посебно важна за социјалну климу у одељењу јесте осетљивост за унутрашња доживљавања других особа. „Показало
се и да су опажања млађих адолесцената о томе да наставници брину о њима
позитивно повезана са њиховом тежњом да остваре социјалне циљеве” (Шевкушић и Милошевић, 2004: 191).
Задатак наставника је да ученицима обезбеди неопходне предуслове за успостављање социјалних контаката, јер ученици уче о интерперсоналним односима,
пре свега, ступајући у њих. Социјализаторска улога наставника подразумева, између
оста-лог, бављење интерперсоналним и интергрупним сукобима, односно
регулисањем тих сукоба и развијањем социјалних вештина и компетенција
неопходних за успешно решавање насталих конфликата (Kрњајић, 2002).
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Наставници могу служити као модели, као моралне особе које демонстрирају висок ниво поштовања и одговорности у свом понашању у учионици
и изван ње. Они моделују моралну бригу, заинтересованост и морално резоновање код својих ученика помоћу сопствених реакција на морално значајне
догађаје у школском животу и шире. Вредности се прихватају кроз добар
пример, и уче помоћу директног објашњавања. Тако, највећи утицај на социјални и морални развој детета остварује наставник који је добар модел, а који у
контексту добрих односа са ученицима обезбеђује адекватне примере и
разумно заступа праве вредности. Сматра се да је један од најефикаснијих
начина да се унапреде просоцијалне вештине и просоцијална свест ученика
њихово стварно учешће у позитивним, просоцијалним облицима понашања.
„Уколико млади имају више прилика и подстицаја за испољавање просоцијалног понашања, утолико је већа вероватноћа да ће алтруизам постати саставни
део њихове личности” (Јоксимовић и Гашић-Павишић, 2007: 184).
Улога наставника када примењује кооперативне наставне стратегије
битно се разликује од оне када примењује традиционалне начине подучавања
(фронтални и индивидуални рад). Шевкушић (2003) наводи да кооперативно
учење, као скуп наставних метода којима се ученици подстичу да раде заједно у
малим групама, поред доприноса школском успеху, има ефекте и на
просоцијално понашање ученика. „Најзначајнија предност метода кооперативног учења је њихова компатибилност са традиционалном наставом.
Наставник, дакле, не мора напустити своја ранија искуства нити радикално
мењати своју праксу” (Сузић, 1999: 1). Уместо улоге предавача и оног ко обезбеђује информације, наставник преузима улогу оног ко олакшава групне процесе у одељењу. Потребно је истаћи да је веома важна развијеност социјалне
компетенције наставника, јер само социјално компетентан наставник може
развијати и подстицати ученикову социјалну компетенцију, која је од пресудне
важности за развој просоцијалног понашања. Анализом релевантне педагошке
литературе (Ђурановић 2007, Јевтић, 2011, Јевтић 2012) можемо закључити да
репертоар социјално компетентног појединца сачињавају вештине, односно
понашања, као што су: интерперсоналне вештине (позитиван стил понашања
према другима, емпатија, партиципација, социјабилност, пружање подршке),
социјално одговорно понашање (поштовање правила, свест о последицама свог
понашања на друге), социјална независност, контрола понашања (толеранција на
фрустрацију, прављење компромиса у конфликтним ситуацијама), социјална
кооперативност, асертивне социјалне вештине (иницирање комуникације,
преузимање вођства у активности) и слично. Социјално компетентан наставник
омогућује ученицима да препознају и тумаче односе у групи, он омогућује
ученицима да искажу своје мишљење и ставове без присуства страха,
социјално компетентан наставник примењује моделе у којима су ученици у
улогама вође и вођеног при чему сами деле улоге и уче тимске способности –
способност стварања подржавајуће и прихватљиве околине и заједнице у којој је
пажња усмерена на позитивно и похвале, у којој нема репресивних реакција. Он
је узор кога ученици опонашају.
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Школа представља један од чинилаца који могу допринети развоју просоцијалног понашања. Међутим, поставља се питање да ли у школи постоји
организован рад на развијању просоцијалног понашања? Да ли се у школи
довољно пажње придаје развоју просоцијалног понашања ученика? Да ли су и
на које начин искоришћене све могућности којима се може утицати на просоцијално понашање ученика? Подстицање просоцијалног развоја ученика требало би да буде једна од важних подручја васпитног деловања школе и наставника, те наше истраживање има за циљ да утврди улогу наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика.
У истраживању полазимо од неколико истраживачких задатака: испитати да ли су наставници упознати са појмом просоцијално понашање; утврдити начине којима наставници настоје да подстакну просоцијално понашање
ученика; анализирати активности којима наставници настоје да подстакну
просоцијално понашање ученика; испитати којим облицима наставног рада
наставници подстичу просоцијално понашање ученика; испитати којим васпитним стиловима наставници подстичу просоцијално понашање, утврдити да
ли су наставници упознати са програмима за развијање социјалних вештина и
подстицање просоцијалног понашања.
Метода примењена у овом истраживању је одабрана у складу са
природом проблема, предметом, циљем и задацима истраживања, као и у
складу са постављеним хипотезама. За потребе овог истраживања користиће се
дескриптивна и компаративна метода приликом обраде и интерпретације
података. С обзиром на комплексност и мултидимензионалност феномена просоцијално понашање који ће се истражити, неопходно је добијене податке
упоредити, утврдити њихову повезаност и тумачити.
У истраживању је коришћена техника скалирања, као инструмент
истраживања користиће се скала Ликертовог типа за наставнике посебно констуисана за потребе овог истраживања. Скала се састоји од 33 ставке којима се
испитују ставови и поступци наставника у циљу подстицања просоцијалног
понашања ученика. Пре саме анализе и интерпретације резултата, Кронбах Алфа
тестом проверена је поузданост инструмента. Поузданост скале за мерење
ставова наставника о просоцијалном понашању код ученика износи ,743, на
основу чега можемо закључити да се ради о инструменту добре поузданости.
Узорак истраживања чини 133 наставника. Од испитаника који су учествовали у овом истраживању 64 (41,1%) ради у основној школи, док 69
наставника (51,9%) ради у средњој школи. У односу на радни стаж испитаника
овог истраживања 7 наставника (5,3%) има радни стаж краћи од 5 година, 13
наставника (9,8%) има радни стаж од 5 до 10 година, 22 наставника (16,5%)
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има радни стаж од 10 до 15 година и 91 наставник (68,4%) има радни стаж
преко 15 година. У истраживању је учествовало 72 испитаника женског пола
(54,2%) и 61 испитаник мушког пола (45,8).
Истраживање је обављено током септембра 2019. године у шест школа
на подручју Нишавског округа.

АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА
Полазни корак у нашем истраживању је да испитамо колико су наставници упознати са појмом просоцијално понашање. Основне карактеристике
просоцијалног понашања (различите дефиниција, показатеље, облике и форме)
формулисали смо у одговарајуће „ајтеме” како бисмо испитали колико су
добро наставници упознати са њима.
Највећи проценат наставника је упознат како са значењем појма просоцијално понашање тако и са везом са другим сродним терминима. Добијени
подаци значајни су за унапређење васпитно-образовне праксе. Наиме, да би
наставници у свом раду уопште могли да се баве проблематиком просоцијалног
понашања, врло је важно да познају основна теоријска полазишта о овој теми.
Други задатак у нашем истраживању је да утврдимо начине којима
наставници настоје да подстакну просоцијално понашање ученика. Важно је за
подстицање просоцијалног понашања ученика да се целокупна атмосфера у
школи и наставни рад темељи на сарадњи, разумевању, толеранцији. Са
твдњом На својим часовима често говорим о значају сарадње и толеранције
како бих утицао на просоцијално понашање својих ученика, 61,7% испитаних
наставника у потпуности слаже. Статистички значајни број наставника вербалним путем подстиче толеранцију и сарадњу које су битне за развој просоцијалног понашања. Основна поставка учења условљавањем (Крњајић, 2002),
као једним од начина подстицања просоцијалног понашања је да када се одређено понашање сукцесивно награђује, посредством позитивног поткрепљења
као што је похвала или материјална награда, повећава се вероватноћа појављивања жељеног исхода, односно жељеног обрасца понашања. Дакле, уколико
награђујемо испољавање просоцијалног понашања већа је вероватноћа да ће се
такво понашање чешће појављивати. Статистички је значајнији број наставника (68,4%) који користи похвалу како би мотивисао ученике да се понашају
просоцијално у односу на оне који то не чине. На овај начин наставници
доприносе развоју моралне савести. Наиме, овим путем формира се унутрашњи регулатор понашања који називамо моралном савешћу (непожељне реакције праћене су казном; пожељне реакције праћене су наградом; „поткрепљење (понављано) временом ствара реакцију која се учи на основу награђивања или кажњавања тог понашања” (Зукорлић, 2011: 110).
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Битан елемент подстицања просоцијалног понашања је усвајање
просоцијалних вредности. Наставници усмеравају пажњу ученика на
просоцијално понашање које се јавља у одељењу или школи и разговарају са
ученицима о вредностима релевантним за одређену врсту просоцијалног
понашања. На тај начин наставници помажу ученицима у разумевању и
усвајању просоцијалних вредности и испољавању просоцијалног понашања.
66,2% испитаних наставника разговара са ученицима о вредностима релевантним за одређену врсту просоцијалног понашања и тиме подстиче исто.
Школа може допринети развоју обухватне бриге и толерисању различитости и подстицању просоцијалног понашања кроз наставу одређених
предмета, посебно преко примера из књижевности и литерaтуре. Такође, и
примери из свакодневног живота могу имати утицаја. Резултати нашег истраживања показују да нема статистички значајне разлике међу наставницима по
питању коришћења штампе и примера из ње, а такође нема статистички значајне разлике међу наставницима по питању коришћења филма и телевизије у
настави као потенцијалних извора модела просоцијалности.
Како би се смањиле предрасуде и социјална дистанца између припадника појединих група, као извор сукоба и препрека просоцијалном понашању
битно је у школи подстицати позитивне ставове према различитости и доприносити бољим односима међу ученицима који се међусобно разликују у
погледу пола, социјалног порекла, способности, етничке припадности. Резултати показују да 85,7% управо то и чини.
Вербална прескрипција представља најраспрострањеније средство подстицања просоцијалној понашања у школи. Наставници најчешће, у форми
савета или поуке, информишу ученике да је, на пример, дељење, поклањање
или помагање другима добар поступак, а да је себичност лош поступак. Добијени резултати показују да 54,9% наставника користи вербалну прескрипцију у
свом раду.
Значајан мотив просоцијалног понашања јесте социјална одговорност,
која укључује осећање личне одговорности за сопствене поступке и њихове
последице по друге. Индудција, као један од облика резоновања, посебно је
важна за развој просоцијалног понашања. Индукција значи да се деци објашњавају последице њиховог понашања по друге људе. Са тврдњом Како
бих утицао на развој социјалне одговорности, ученицима указујем на
последице њиховог понашања и поступака по друге 65,4% наставника се
слаже у потпуности.
Из анализе добијених резултата можемо да закључимо да је статистички
значајан број наставника усмерен на вербални начин подстицања просоцијалног понашања (разговор о вредностима, толеранцији, вербална прескрипција и
сл). Статистички нису добијене значајне разлике у погледу коришћења филмова, телевизије, примера из литературе, штампе. Пожељно је да наставници
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на часовима својим ученицима говоре о толеранцији, значају сарадње, емпатији, разумевању других и сл. јер постоје шансе да ће такву врсту осећања
пробудити и код својих ученика. Било би пожељно, да наставници своја вербална излагања употпуне и конкретним примерима (које могу пронаћи у
шпампи, литератури, телевизији, филму), како би њихов утицај на просоцијални развој ученика био ефектнији.
Следећи задатак у нашем истраживаљу јесте анализа активности којима
наставници настоје да подстакну просоцијално понашање ученика. Да би се
развијало просоцијално понашање потребно је стварати ситуације у којима
деца имају прилике да учествују у акцијама којима се помаже другима. Показало се да се брижно понашање и пружање помоћи најбоље учи када је особа
активно ангажована у чињењу добрих дела (на пример, различите добротворне
акције). Доневска (1997: 170) управо истиче значај волонтерских активности.
Волонтер је лице које ради на основу сопствене одлуке, без финансијске
надокнаде и друштвених овлашћења, који дуже време обавља неку активност,
постижући општу добробит за појединца (са којим није у сродству), групу или
ширу заједницу. Волонтерска активност представља директну форму преко
које се подстиче развој просоцијалне оријентације младих. Истраживања (Eisberg et al., 2007: 658) показују да је волонтирање повезано са повећањем самопоштовања и самоприхватања адолесцената, са њиховим моралним развојем и
развојем осећања одговорности да неком помогну, као и са забринутошћу за
социјална питања. У складу са овим теоријским чињеницама поставили смо
тврдњу Често организујем и укључујем ученике у хуманитарне активности
(сакупљање новца, слаткиша, одеће и сл за сиромашне) са којом се 34,6%
наставника делимично слаже, док се 27,8% наставника слаже у потпуности.
Такође, резултати показују да постоји статистички значајнији број наставника
који информише ученике о волонтерским организацијама и подстиче их да
приступе истим, у односу на наставнике који се овим не баве. Овај податак је
значајан јер укључивање ученика у волонтерски рад развија дух великодушности, који је базиран на несебичном понашању и давању што доприноси развоју
просоцијалног понашања. Брижно понашање и пружање помоћи најбоље се
учи када је особа активно ангажована у чињењу добрих дела. Уколико нема
таквог позитивног социјалног света у одељењу, тешко да ће се деца социјализовати у правцу просоцијалног понашања.
Желели смо да утврдимо и да ли наставници у свом раду примењују
метод играња улога. Метод играње улоге повећава способност за „преузимање” улоге другог и препознавање и разумевање емоција другог. На тај начин
деца могу да науче и понашања потребна за остваривање специфичних просоцијалних циљева (помагање, дељење, даривање) (Крњајић, 2002). Међутим,
према добијеним подацима, наставници не користе овај метод у свом раду.
Један од разлога може бити и то што нису сви предмети погодни за реализацију ове методе.
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Учешће ученика у различитим облицима ваннаставних и ваншколских
активности (школске секције, приредбе, спортске активности, уређење школске средине, хуманитарне активности) доприносе њиховој међусобној бољој
сарадњи и подстиче алтруизам. Уколико млади имају више прилика и подстицаја за испољавање просоцијалног понашања, утолико је већа вероватноћа да
ће алтруизам постати саставни део њихове личности (Јоксимовић и ГашићПавишић, 2007). Са тврдњом Ваннаставне активности као што су спортске
активности, приредбе и секције подстичу алтруизам и бољу сарадњу међу
децом у разреду 66,2% наставника слаже у потпуности. Школа је идеално
место за учешће ученика у различитим облицима ваннаставних и ваншколских
активности (школске секције, приредбе, спортске активности, уређење школске средине, и сл.) које доприносе међусобној бољој сарадњи ученика и подстичу алтруизам. Ово је један од начина који наставници могу у свом раду
чешће да примењују, који није превише захтеван, а даје позитивне резултате
по питању просоцијалности ученика.
Добри вршњачки односи су основа просоцијалног понашања. Јачањем
ових односа наставник ствара основу на којој ће се развијати просоцијално
понашање. Са тврдњом Деци коју вршњаци одбацују пружам прилике да
испоље своја знања и способности у областима које вршњаци цене како бих
побољшао њихов статус и односе у вршњачкој групи 66,2% наставника слаже
се у потпуности. Добијена вредност hi квадрата већа је у односу на граничне
вредности што значи да постоје статистички значајне разлике у одговорима
наставника. Овај податак је свакако значајан, јер велики број наставника путем
вршњачких односа доприноси развоју просоцијалног понашања. Бављење
наставника вршњачким односима посматрали смо и преко следеће тврдње, Не
бавим се интерперсоналним и интергрупним сукобима у разреду. Са овом
тврдњом 42,1% наставника слаже се у потпуности. Статистички је значајнији
број наставника који се делимично или у потпуности слаже са тврдњом дa се
не бави интергрупним и интерпесонлним сукобима у разреду, у односу на
наставнике који се делимично или у потпуности не слажу са датом тврдњом,
односно који се заправо баве тим сукобима. Ови подаци не иду у прилог
чињеници да наставници преко утицаја на вршњачке односе утичу и на просоцијално понашање. Бројна истраживања (Berndt, 1996; Bukowski & Hoza, 1989;
Parker & Asher, 1993, према: Шурбановска, 2012: 27) показала су да деца која
остварују позитивне односе с вршњацима манифестују просоцијалне форме
понашања и имају позитиван став према школи, те боља школска достигнућа,
а осећај усамљености им је мањи у односу на децу која нису успела да остваре
позитиван однос с вршњацима. Интеракција са вршњацима доприноси
просоцијалном развоју, док на другој страни просоцијално усмерени млади
теже друштву вршњака. Наравно, у сладу са овом констатацијом можемо
закључити да подстицање просоцијалне вредносне оријентације елиминише
насиље међу ученицима и представља превентивни фактор ове негативне
друштвене појаве (Јевтић и Ђорђевић, 2018). Управо вршњачки односи представљају подручје које наставници никако не смеју запоставити када говоримо
о подстицању просоцијалног понашања ученика.
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Број наставника који делимично или у потпуности перципирају моделовање као најефикаснији начин подстицања просоцијалног понашања (њих
66,9%) статистички је значајно већи у односу на број наставника који се делимично не слажу са овом тврдњом или су неодлучни. Ови резултати су јако
значајни јер указују на развијену свесност и знање наставника о утицају
модела на понашање ученика. Резултати даље показују да 77,4% наставника
настоји да личним примером ученицима пружи модел просоцијалног понашања. Наставник, као модел који ученици следе и опонашају, делује на ученике својим речима и поступцима, али истраживања показују да понашање
наставника у свакодневним ситуацијама снажније делује на усвајање одређених форми просоцијалног понашања, него вербална инструкција (Спасеновић,
2004), те су резултати које смо добили од изузетног значаја. Уколико ученици
свакодневно долазе у контакт са наставницима који презентују просоцијалност, велика је вероватноћа да ће и они само то чинити, јер од памтивека се зна
да су узори обликовали понашања и особине деце, младих, па и одраслих људи
(Радоњић и Рот, 2005). Уколико се примењује плански и свесно, моделовање
може бити ефикасно наставно средство.
Четврти задатак у нашем истраживању је да испитамо којим облицима
наставног рада наставници подстичу просоцијално понашање ученика. Кооперативно учење, као скуп наставних метода којима се ученици подстичу да раде
заједно у малим групама има ефекте и на просоцијално понашање ученика
(Шевкушић и Милошевић, 2004). Са тврдњом На часовим најчешће примењујем групни облик рада и кооперативно учење 42,9% наставника се делимично
слаже, док 34,6% наставника се у потпуности слаже. Статистички је значајна
разлика између наставника који у потпуности или делимично примењују
групни облик рада и кооперативно учење у односу на оне који то не чине или
су неодлучни. Учење у малим групама доводи до бољих интерперсоналних
односа међу ученицима, развија се способност преузимања улоге другога,
смањује се број конфликата и подстиче просоцијално понашање.
Са тврдњом Често пружам прилику ученицима који постижу бољи
школски успех да помогну ученицима са слабијим успехом или ученицима који
су дуже били одсутни из школе, 51,1% наставника слаже у потпуности. Закључак је да уколико старији ученици и они који постижу бољи школски успех
помажу у учењу млађој деци, слабијим ђацима или ученицима који су због
болести дуже одсутни из школе, стварају се услови за појаву просоцијалног
понашања. Управо због тога је важно што статистички значајан број наставника овај начин рада практикује. Учењем у малим групама, долази до бољих
интерперсоналних односа међу ученицима, смањују се разлике у погледу пола,
етничке припадности, социјалног статуса и сл. што доводи до превенције
сукоба међу вршњацима. На овај начин наставници могу превенирати и
вршњачко насиље које је један од најактуелнијих проблема савремене школе.
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Наша следећа тврдња је Подстичем такмичарски дух ученика и 4,5%
наставника се у потпуности слаже са датом тврдњом. Уколико наставник организује час тако да ученици раде искључиво индивидуално, независно од других, такмичећи се са вршњацима у намери да буду бољи, ствара се компетитивна атмосфера у којој се не развија сарадња међу ученицима. Учећи у таквој
атмосфери, ученици стичу уверење да се њихов напредак огледа у надмашивању вршњака, тј. у „победи” над другима, па се, према томе, помагање и
други видови просоцијалних поступака не сматрају адекватним и потребним
облицима понашања (Спасеновић, 2004). „Ипак, увид у наставну праксу у
већини школа указује на то да су стратегије такмичења и индивидуалног рада
знатно чешће присутне у репертоару наставника” (Шевкушић, 2004, према:
Крњајић, 2004: 143). Наши пак резултати показују да статистички значајан
број испитаних наставника не подстиче такмичарски дух ученика, што може
изазвати сумњу да су наставници давали друштвено пожељне одговоре.
Наш следећи задатак је да испитамо којим васпитним стиловима
наставници подстичу просоцијално понашање. Са тврдњом Трудим се да се
срдачно опходим према својим ученицима, заинтересован сам за њихове
потребе и трудим се да им помогнем у решавању личних проблема 70,7%
наставника слаже у потпуности, што је индикатор демократског начина
руковођења разредом. Следећа тврдња којој испитујемо начин руковођења
разредом је Права и обавезе у вези са наставом доносим уважавајући
предлоге и мишљења ученика јер сматрам да ће то помоћи у развијању
просоцијалног понашања и са њом се 40,6% наставника делимично слаже,
док се 48,9% наставника у потпуности слаже. Добијени подаци у складу са
теоријским поставкама. Познато је да укључивање деце у доношење
разредних правила јесте један од најзначајнијих путева развоја моралне
храбрости. „Током доношења правила деца могу да науче да изражавају своје
погледе и уверења, да расправљају и споре се, да износе своје погледе, да се
боре за оно у шта верују” (Стауб, 1997: 77). Међутим, добијене податке
морамо тумачити са резервом. Постоји велика вероватноћа да су наставници
давали друштвено пожељне одговоре како би избегли осуду и да добијени
подаци не осликавају реалну слику васпитно-образовне праксе.
Овим истраживањем настојимо да утврдимо ли су наставници упознати
са програмима за развијање социјалних вештина и подстицање просоцијалног
понашања. Са тврњом Похађао сам акредитован програм обуке подстицања
просоцијалног понашања, 54,1% наставника се у потпуности не слаже. Највећи
број наставника није похађао ниједан програм обуке. Са тврдњом Информисан
сам о програмима за развијање социјалних само 15% наставника у потпуности
слаже. Дакле, можемо закључити да је неопходно додатно усавршавање
наставника и развијање њихових компетенција у домену подстицања просоцијалног понашања ученика.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Просоцијално понашање, односно позитивно социјално понашање које
подразумева поступке и активности које доприносе добробити других, важно
је за остваривање појединца у различитим подручјима живота и рада. Просоцијално понашање лежи у основи међуљудских односа и нужно је за фунционисање друштва у целини.
Због важности коју просоцијално понашање има, као за појединца, тако
и за друштво неопходно је подстицати и развијати просоцијално понашање.
Школа, која се институционално бави васпитањем и образовањем младих и у
којој они проводе највећи део свог детињства и младости не би смела да занемари област просоцијалног понашања. На просоцијални развој ученика у
школи утичу бројни фактори. Најзначајнији међу њима свакако су личност
наставника, наставни садржај, методе и облици наставног рада, организација и
услови школског живота и рада, као и психо-социјална клима школе. Важну
улогу у подстицању просоцијалног понашања младих могу имати ваннаставне
и ваншколске активности, као и учешће ученика у школском одлучивању и у
целокупном животу школе.
На основу анализе и интерпретације резултата можемо закључити:
1. Статистички значајан број наставника упознат је како са значењем
појма просоцијално понашање тако и са везом са другим сродним терминима.
Добијени резултати су од велике важности, јер да би уопште наставници могли
да се баве просоцијалним понашањем ученика и његовим подстицањем, пре
свега морају бити упознати са тим појмом и његовом проблематиком.
2. Статистички значајан број наставника усмерен је на вербални начин
подстицања просоцијалног понашања (разговор о вредностима, толеранцији,
вербална прескрипција и сл.). Уколико наставници својим ученицима говоре о
толеранцији, значају сарадње, емпатији, разумевању других и сл., постоје
шансе да ће такву врсту осећања пробудити и код својих ученика. Било би
пожељно, да наставници своја вербална излагања употпуне и конкретним примерима (које могу пронаћи у шпампи, литератури, телевизији, филму), како би
њихов утицај на просоцијални развој ученика био ефектнији.
3. Резултати показују да статистички значајан број наставника организовањем хуманитарних активности, ваннаставним активностима и личним примером настоји да подстакне просоцијално понашање ученика. Брижно понашање и пружање помоћи најбоље се учи када је особа активно ангажована у
чињењу добрих дела. Укључивање ученика у волонтерски рад развија дух
великодушности, који је базиран на несебичном понашању и давању што
доприноси развоју просоцијалног понашања. Учешће ученика у различитим
облицима ваннаставних и ваншколских активности (школске секције, при-
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редбе, спортске активности, уређење школске средине, и сл.) доприносе међусобној бољој сарадњи ученика и подстичу алтруизам. Такође, од личности
наставника, од тога колико је и он сам просоцијално оријентисан зависи како
ће и на који начин деловати на морално и просоцијално понашање својих ученика. Занимљиво би било да у неком од наредних истраживања испитамо и
проценимо управо просоцијално понашање самих наставника.
4. Наставници групним обликом рада и кооперативним учењем настоје
да подстакну просоцијално понашање ученика. На тај начин, учењем у малим
групама, долази до бољих интерперсоналних односа међу ученицима, смањују
се разлике у погледу пола, етничке припадности, социјалног статуса и сл. што
доводи до превенције сукоба међу вршњацима и превенције вршњачког насиља.
5. Анализом одговора које смо добили можемо да потврдимо претпоставку да наставници демократским васпитним стилом настоје да подстакну
просоцијално понашање ученика. Дакле, како би се развило просоцијлано
понашање код ученика потребно је да наставници подстичу ученике на активност и сарадњу, да толеришу различитост, охрабрују ученике да постављају
питања, креирају подстицајну атмосферу. Да би све ово у васпитно-образовној
пракси било оствариво битан чинилац је социјална компетентност наставника.
Дакле, неопходно је свакодневно развијати и унапређивати социјалну компетентнот наставника.
6. Међутим, наши подаци показују да наставници нису упознати са програмима за подстицање просоцијалног понашања, нити су похађали акредитовне програме из ове области. Ови подаци указују на неопходност организованог рада у циљу подстицања просоцијалног понашања и у организованом
укључивању наставника у програме који се односе на подстицање просоцијалног понашања. Само социјално компетентан наставник може развијати социјалну свест и критички морално оријентисаног ученика.
Добијени резултати наметнули су педагошку импликацију: измена
циљева и задатака васпитања и образовања са циљем већег вођења рачуна о
ученику као појединцу и развијању оних вредности које доприносе
побољшању међуљудских односа и квалитета живота ученика. Резултати које
смо добили показују да је статистички значајан број наставника упознат са
појмом просоцијално понашање и својим ставовима и поступцима усмерен је
ка подстицању истог. Међутим, намеће се питање, да ли добијени резултати
одражавају реалну слику стања у нашим школама или су наставници, како би
избегли осуду, давали друштвено пожељне одговоре? Како не можемо са
сигурношћу одговорити на ово питање, добијене резултате ипак треба посматрати са резервом. Слабост овог истраживања огледа се у томе што је и сам
инструмент конструисан да наводи наставнике да дају друштвено пожељне
одговоре. Остаје простор да се у неком од наредних истраживања ова слабост
отклони конструисањем новог инструмента. Добијене резултате, потребно је
тумачити у односу на пол наставника, дужину радног стажа, предмет који пре-
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дају што у овом истраживању није случај и што ћемо у наредном истраживању
учинити. Оно што са сигурношћу можемо рећи је да је потребно, нужно и неопходно да наставници похађају акредитоване програме за развијање социјалних вештина и просоцијалног понашања, како би усвојили адекватне технике,
методе и начине подстицања истог, да похађају семинаре који се баве овом
тематиком. Потребно је ангажовање стручних сарадника у циљу стручног усавршавања наставника у области просоцијалног понашања. Важно је да буду
свесни своје улоге у развијању просоцијалног понашања својих ученика као
важности коју просоцијално понашање има за остваривање појединца и фунционисање друштва, јер запитајмо се сви какав би живот био да нема просоцијалности међу нама? Моралним васпитањем, развојем моралне свести и
неговањем моралних вредности, подстицањем просоцијалног понашања, кроз
свакодневне наставне и ваннаставне активности, школа као институција развија друштвено одговорног појединца који ће пркосити и сузбијати сваки
облик негативног друштвеног понашања. Такође, можемо закључити да подстицање просоцијалног понашања ученика чини основу свих превентивних
активности и мера у школи усмерених ка вршњачком насиљу.

Литература
Benabou, R. & Tirole, J. (2005). Incentives and Prosocial Behavior. IZA DP No. 1695.
Доневска, М. (1997). Подстицање алтруизма код младих преко волонтерске активности. Васпитање и алтруизам, Институт за педагошка истраживања, 163–170.
Ђорђевић, Ј. (2002). Својства наставника и процењивање њиховог рада. Вршац:
Виша школа за образовање васпитача.
Ђурановић, М. (2007). Социјална компетенција ученика у сувременој основној школи.
Први конгрес педагога Хрватске, Хрватско педагогијско друштво, 174–180.
Eisenberg, N., Fabes, R. & Spinrad, T. (2007). Prosocial Development. In Handbook of
Child Psyhology. Arizona: Arizona State Univerzity, 646–718.
Жилинек, М. (1997). Теоријска разматрања и примена прогама просоцијалног васпитања. Васпитање и алтруизам. Институт за педагошка истраживања, 131–140.
Зукорлић, М. (2011). Педагошка комуникација у функцији развоја социјалне компетенције ученика. Докторска дисертација. Нови Сад: Филозофски факултет.
Јевтић, Б. (2011). Васпитање за моралну компетентност. Педагошка стварност, 7–
8, 690–699.
Jevtić, B. i Knežević-Florić, O. (2011). Izazovi socijalnopedagoške delatnoti. Niš: Filozofski fakultet.
Jevtić, B. (2012). Jačanje socijalnih kompetencija unutar interkulturnih vršnjačkih grupa.
Pedagogijska istraživanja, 9(1–2), 103–115.

42

Ђорђевић, М.: Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 27–44
Јевтић, Б. и Ђорђевић, М. (2018). Могућност превенције вршњачког насиља подстицањем просоцијалне вредносне оријентације. Зборник радова, 20,
Педагошки факултет у Ужицу, 57–70.
Јоксимовић, С. (1993). Димензије и показатељи просоцијалног понашања. Зборник
Института за педагошка истраживања, 25, 9–24.
Јоксимовић, С. (1994). Облици просоцијалног понашања младих. Зборник Института за педагошка истраживања, 26, 34–50.
Јоксимовић, С. и Гашић-Павишић, С. (2007). Подстицање просоцијалне оријентације младих у породици и школи. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Јоксимовић, С. и Максић, С. (2006). Вредносне оријентације адолесцената: усмереност према сопственој добробити и добробити других. Зборник Института
за педагошка истраживања, 2, 415–429.
Јоксимовић, С. и Јањетовић, Д. (2008). Појам о себи и вредносне оријентације адолесцената. Зборник Института за педагошка истраживања, 2, 288–305.
Knafo, A. & Plomin, R. (2006). Prosocial Behavior From Early to Middle Childhood:
Genetic and Environmental Influences on Stability and Change. Developmental
Psihology, 42(5), 771–786.
Којић, М. и Марков, З. (2011). Просоцијални дискурс и моралност као императив
у превенцији насиља у друштву. Педагогија, 2, 234–244.
Крњајић, С. (2002). Социјални односи и образовање. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
Крњајић, С. (2004). Социјално понашање ученика. Београд: Институт за педагошка
истраживања.
Младеновић, У. и Косановић, Б. (2001). Алтруизам код студената новосадског
универзитета мерен скалом НСА-2000. Норма, часопис за теорију и праксу
васпитања и образовања, 1/2, 175–192.
Радоњић, С. и Рот, Н. (2005). Психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства.
Спасеновић, В. (2004). Просоцијално понашање и школско постигнуће ученика.
Зборник Института за педагошка истраживања, 36, 131-150.
Suzić, N. (1999). Kooperativne metode učenja. U Interaktivno učenje. Banja Luka:
Ministarstvo prosvete i UNICEF.
Стаматовић, Ј. и Милошевић, А. (2017). Место и реализација васпитних програма
у савременој школи. Зборник радова, 19, Педагошки факултет у Ужицу, 9–20.
Staub, I. (1997). Podizanje altruistične dece. Vaspitanje i altruizam. Institut za pedagoška istraživanja, 71–78.
Twenge, J. et al. (2007). Social Exclusion Decreases Prosocial Behavior. Journal of
Personality and Social Psychology, 92(1), 56–66.
Hastings, P., Utendale, W. & Sullivan, C. (2007). The Socialization of Prosocial
Development. In Handbook of Socialization: Theory and Research, 638–664.

43

Ђорђевић, М.: Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 27–44
Хавелка, Н. (2000). Ученик и наставник у образовном процесу. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Carlo, G. & Randall, B. (2002). The Development of Measure of Prosocial Behaviors for
Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. No. 31, University of Nebraska- Lincoln, Departman of Psychology, 31–44.
Шевкушић, С. (2003). Креирање услова за кооперативно учење, основни елементи.
Зборник Института за педагошка истраживања, 35, 94–110.
Шевкушић, С. и Милошевић, Н. (2004). Да ли успешан наставник васпитава као
добар родитељ. Зборник Института за педагошка истраживања, 36, 188–203.
Šurbanovska, O. (2012). Kolerati socijalnog ponašanja deteta u školskoj sredini. Primenjena psihologija, 1, 25–41.

Мариола З. Джорджевич
Центр социальной работы муниципалитета Сврлиг
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СОДЕЙСТВИИ ПРОСОЦИАЛЬНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ УЧЕНИКОВ
Аннотация
В этой статье мы рассмотрим влияние преподавателей на социальное
поведение учеников. А именно, просоциальное поведение, то есть позитивное
социальное поведение, формирует существенную характеристику человеческих
отношений, взаимоотношений с другими людьми. Поведение, направленное на
благополучие другого, т.е. просоциальное поведение является одной из основных
ценностей, на которых основаны межличностные отношения, и важно для
достижения компетентности человека в различных сферах жизни. Поскольку
школа является основным и одним из важнейших учебных заведений в
современных обществах и охватывает самый продолжительный период
организованного и личного образования в течение всей жизни, она не должна
пренебрегать областью просоциального поведения. Поощрение просоциального
развития учащихся должно быть одной из важных областей школьного и
педагогического воспитания, и наше исследование направлено на выявление роли
преподавателей в воспитании просоциального поведения учащихся. В опросе
приняли участие 133 преподавателя. Результаты исследования показывают
процедуры и действия, которые преподаватели используют в своей работе для
развития и поощрения просоциального поведения своих учеников.
Ключевые слова: просоциальное поведение, школа, преподаватель,
социальная компетентность.
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ШКОЛА У ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА**
Апстракт: Школа има велику улогу али и одговорност када је у
питању вршњачко насиље, кроз систематско деловање путем превенције и
интервенције. У раду су приказани резултати истраживања којим се испитивало мишљење ученика млађих разреда основне школе о превентивним
активностима који се спроводе са ученицима, као и анализе основношколских програма превенције од насиља. Узорак истраживања је чинило 12
основних школа градске и сеоске средине у Златиборском округу и 342 ученика трећег и четвртог разреда. Добијени резултати показују да ученици
умеју да препознају улогу насилника и жртве насиља и да сматрају да
насилници могу променити позитивно своје понашање. Ученици су наводили да би се у ситуацији насиља осећали тужно, беспомоћно и понижено.
У таквим ситацијама најпре би се обратили учитељу. У одељењима
испитаних ученика усвојена су правила понашања. Ученици такође наводе
да се понекад на часовима одељењског старешине разговара о питањима
насиља и конфликата и да се не тако често реализују активности на нивоу
школе, као што су радионице или предавња о насиљу. Школе имају програме превенције од насиља, али се уочава недовољна систематичност,
диференцираност и изостаје планирање праћења и вредновања ефеката програма што је показатељ квалитета њихове реализације.
Кључне речи: вршњачко насиље, превенција насиља, програми превенције од насиља.

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ
Проблем који, на жалост, не губи на актуелности и који је присутан
веома дуго јесте насиље. Посматрањем овај феномен у одређеним
контекстима, из перспективе различитих временских дистанци или
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перспективе савременог приступа и актуелних потреба праксе увек се отварају
нека нова питања, правци откривања узрока, сагледавања последица или
превентивних система.
Насилино понашање се појављује у свим аспектима живота особе,
почевши од породице, преко школе све до слободног времена деце (Шкутор и
Бабић, 2016). Јевтић (2017) наглашава да експанзија вршњачког насиља јесте
доминантан проблем данашњице, нарочито ако га посматрамо као облик
интеракције ученика.
У раду ћемо се бавити питањима школског насиља и његове превенције.
Овај појам се различито одређује – од најопштијег приступа, који се везује за
место дешавања, као и међу носиоцима улога додељених унутар школске
структуре – ученицима, запосленима у школи и школским родитељима (Илић,
2010; Mayer & Leone, 1999; Попадић, 2009). Кркељић (2013) одређује насиље у
школи као појаву која се може јавити у вршњачкој интеракцији међу ученицима,
у односу наставник – ученик или односу међу одраслима, а догађа се у школи.
Често се насиље повезује са агресијом ови појмови се објашњавају као блиски.
Марковић (2017) такође одређује вршњачко насиље као социјалну интеграцију
између појединаца у вршњачкој групи, у којој доминирају они који су моћнији и
ту моћ злоупотребљавају зарад повређивања особе која је немоћна. Неки аутори
сматрају да је насиље као облик понашања проузрокован агресијом (Динић,
Ољача и Соколовска, 2014). Евтимов (2016) наводи да је агресија понашање које
кратко траје, док је насиље учесталије и има одлику перманентности. Ученик је
оваквом понашању изложен дуже време, било да је на њега примењена
психичка, физичка или нека друга сила. Такође, Бранковић (2010) насиље у
школи своди под врсту агресивног понашања. Усмерено је ка наметању
контроле другима применом силе, чиме се угрожава психички, физички и
социјални интегритет жртве насиља. Да би се нека интеракција у школској
средини сматрала, агресивном или насилном потребно је да постоји намера неке
особе да другу особу повреди (Попадић, 2009).
Насилништво у школама је појава која је проблем у целом свету, а подаци о
присуству су различити – од 11% до скоро 50% присуства насиља у школи у неким
земљама Европе (Vlah i Preger, 2014; Попадић, 2009; Profaca, Puhovski i Luca-Mrđen,
2006). Када се говори о школском насиљу, пручавања и истраживања су била
усмерена на више различитих проблема овог феномена. Један од проблема
школског насиља везује се за место где се овај облик понашања најчешће испољава.
Сигурност ученика и присутност насиља у школи и око школе (школско двориште,
пут до куће, школско игралиште) није једнако заступљено. Наиме, ученици су
сигурнији у учионици, док је насиље присутније у ходницима школе, тоалетима, на
школском игра-лишту или на путу кући (Livazović i Vranješ, 2012; Rigby, 2006;
Černi-Obrdalj, Rumboldt i Beganlić, 2010). Када је у питању учионица, нека
истраживања су показала да и ту може да постоји насиље, али више вербално него
физичко (Belančić, Nikčević-Milković i Šuto, 2013; Rigby, 2006).
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Један број проучавања и истраживања усмерен је на утврђивање
повезаности пола и вршњачког насиља. Генерални закључак већине истраживања јесте да су дечаци чешће нападачи и жртве насиља и да су склонији
физичком и вербалном насиљу (Buljan-Flander i Ćosić, 2004; Динић,
Соколовска, Миловановић и Ољача, 2014; Илић, 2010; Marušić i Pavin-Ivanec,
2007; Попадић и Плут, 2007). Што се тиче девојчица, већа је вероватноћа да
оне буду злостављане од стране оба пола, док су дечаци углавном злостављани
од стране истог пола (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). Јевтић (2016) наводи
да је емоционално насиље присутно међу дечацима и девојчицама, међутим
девојчице су чешће жртве и вршиоци емоционалног насиља, те наглашава
постојање полних разлика.
Однос постигнућа ученика и присуства насиља међу вршњацима такође
је проучавано са различитих аспеката. Најчешће је то био однос затупљености
врсте насиља и постигнућа, то јест школског успеха. Нека тумачења показују
да бољи успех код дечака пре може да иницира вербално насиље, јер су смелији у комуникацији са својим вршњацима (Динић и сар., 2014). Девојчице са
слабијим успехом склоније су релационом насиљу (оговарање, наговарање,
сплеткарење, игнорисање других и сл.), јер нису довољно прихваћене од
стране вршњака (Murry-Close, Crick & Galotti, 2006). Јасно је да насиље
постоји код ученика без обзира на успех, али врсте насиља су углавном
повезане са успехом оних који чине насиље или су жртве насиља.
Данас је идентификована и појава насиља у виртуелном свету. Неке студије показују да електронско насиље полако замењује традиционалне облике
вршљачког насиља или да ова два облика коегзистирају (Бојовић, Томоњић и
Јездић, 2018; Ранчић, 2018). Електронско насиље је континуирано присутно
код ученика током времена где имају приступ интернету, док се траниционални облици насиља углавном везују за време боравка у школи или на путу
од куће до школе (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell & Tippett, 2008).

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ
Разноврсни су приступи проучавања и истраживања вршњачког насиља
јер је то веома комплексан феномен повезан са различитим условима, факторима, утицајима, начинима реализације и идентификовања. То је друштвени
проблем чије решавање и превенција захтева систематски приступ и ту значајну улогу игра школа као васпитнообразовна институција која креира средину за подстицање развоја и сигурно одрастање ученика. Приступ у деловању
школе према насиљу најчешће подразумева процесе превенције и интервенције, где се први везује за бројне активности којима школа настоји да
спречи испољавање насиља, то јест интервенцијом делује на ученике ризичне
популације који су склони или су већ испољили насиље (Мaрковић, 2017;
Fields & McNamara, 2003). Свеобухватни или целошколски приступ насиљу се
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сматра као најефикаснији приступ овом феномену. То указује на усмереност и
рад школе на смањењу насиља применом одговарајућих мера, али и неговање
демократског, партиципативног приступа и неговање просоцијалне вредносне
оријентације (Јевтић, 2018; Марковић, 2017). Нека истраживања су показала да
ученици који су посвећенији и приврженији школи у мањој мери су учесници
вршњачког насиља, те да позитивна школска клима јесте важан део програма
превенције вршњачког насиља (Popović-Ćorić, 2012; Velki, 2014). Такође, неукљученост ученика у живот школе ствара околности за појаву насиља, а у
школама у којима су ученици освестили школска правила и укључени су у
процес доношења одлука, мање је присутно насиље (Puzić, Baranović i Doolan,
2011). Превентивне и интервентне мере су основа програма за заштиту ученика од насиља, међутим не постоји јединствен приступ овим мерама у свим
школама. Свака школа у планирању ових активности мора поћи од свог контекста, потреба, могућности и капацитета. Програми који садрже превентивне
и интервентне мере су усмерени на деловање школе као целовитог система на
развоју позитивне школске климе, систематичних и реалних програма заштите
ученика од насиља, на квалитет односа ученик – наставник и развијање поверења, на стварање безбедног окружења, праћење и евиденцију ситуација
насиља, као и на квалитет сарадње са родитељима и локалном заједницом.
Акценат је на деловању школе на свим нивоима.
Деловање школе је углавном усмерено на смањење вршњачког насиља,
иако се генерално сматра да је то веома дуготрајан и сложен процес и рад који
подразумева да сви који посредно или непосредно учествују у васпитнообразовном раду буду посвећени и развијају своје компетенције за то да би остварили значајне резултате (Limber, 2004; Марковић, 2017). Томе доприносе и
нормативни оквири који су основа за израду програма заштите ученика од
насиља. У Републици Србији то је Закон о основама система вапитања и
образовања и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље (2019). Овим правилником је предвиђено формирање тима за заштиту
ученика од насиља у школи који је по својој структури разнородан јер су чланови наставници, стручни сарадници, ученици, родитељи представници локалне
заједнице. Општи циљ је потреба да се унапреди квалитет живота ученика
применом мера превенције као предуслова за стварање безбедне средине за
живот и рад ученика, као и применом мера интервенције у ситуацијама када се
јавља насиље. Дати су јасни критеријуми на основу којих се може проценити
ниво ризика, као и то које поступке и процедуре треба спровести. Важно је да се
ученици осећају безбедно у школи, да умеју да препознају насиље и насилнике и
да буду подржани у ситуацијама када траже помоћ као жртве насиља, а
нарочито да знају коме треба да се обрате када неко на њих насилно реагује.
Школе су, наиме, обавезне да имају програме превевенције вршњачког насиља.
Део тог програма могу бити и стратегије вршњачког деловања које
подразумевају програми вршњачке медијације и менторства (Јевтић, 2012;
Kovačič-Kuzmić & Lepičnik, 2019; Lee, 2004; Попадић, 2009). Међутим, мора се
имати у виду да ове стратегије треба да прате паралелно превентивне и
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интервентне мере одраслих и да свакако треба пре избора овакве стратегије
добро размотрити околности и контекст школе, као и узраст ученика који ће
бити укључени као медијатори и ментори у те активности.
Улога школе као институције је кључна у превенцији насиља и зато је
важно да не буде усамљена у друштвеном контексту, јер је тешко утицати на
смањење насиља ако не постоји подршка друштвене заједнице.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Проучавање и истраживање превентивног деловања школе у контексту
вршњачког насиља има како теоријски тако и практични значај. Иако деловање школе у правцу интервенције и превенције насиља међу вршњацима
треба да има аутономију у креирању активности, њихово планирање и осмишљавање може да полази од неких теоријских поставки, нормативних оквира,
као и потреба саме школе. Због тога нам је била намера да проучимо превентивна деловања школа из перспективе ученика млађих разреда основне школе,
као и постојање програма заштите од вршњачког насиља. Рана превенција од
насиља је веома значајна, зато смо се и определили да утврђујемо превентивно
деловање на млађем узрасту ученика. Циљ истраживања јесте да се испитају
мишљења ученика о превентивним активностима које се спроводе са ученицима и утврди заступљеност програма заштите ученика од насиља. Конкретније, задаци истраживања су дефинисани као: испитивање мишљења ученика
о познавању улога у вршњачком насиљу и познавању последица вршњачког
насиља; испитивање мишљења ученика о мерама превенције насиља које
школа спроводи; утврђивање заступљености и анализа програма превенције
вршњачког насиља. У истраживању је коришћен анкетни упитник
конструисан за потребе овог истраживања, а чине га питања која су груписана
према задацима истраживања. Узорак су чинили ученици млађих разреда
основне школе (трећи и четврти разред). Опредељење за ученике млађих разреда проистекло је из чињенице да би са превенцијом било добро започети
што раније како би се касније избегли и амортизовали ризични фактори који
углавном доводе до веће појаве насиља. Једна спроведена студија показује да
је за децу која манифестују неке облике насилног понашања (застрашивање,
насилно понашање према одраслима и имовини) на узрасту од осам година
вероватније је да ће до 19. године бити виновници малолетничке деликвенције
(Astor, 1995). Укупно је испитано 342 ученика трећег и четвртог разреда
основних школа у градској и сеоској средини у Златиборском округу, и то 192
ученик из градске (56,14%) и 150 ученика сеоске средине (43,86%). Према
узрасној структури узорак је чинило 135 ученика трећег разреда (39,47%) и
207 ученика четвртог разреда (60,53%). Добијени подаци у истраживању
обрађени су применом програма SPSS statistics 20. Анализу садржаја
користили смо испитујући годишње планове рада у 12 школа које похађају
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анкетирани ученици. Јединице анализе су: постојање програма превенције
насиља у оквиру годишњег плана, дифе-ренцираност активности према
узрасту ученика (млађи и старији разреди) и доминантност активности.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Препознавање улога у вршњачком насиљу од стране ученика и последица
вршњачког насиља један је од исхода превентивног деловања школе. Због тога
нас је интересовало какво је мишљење ученика о овим проблемима.
Првентивно деловање школе мора бити усмерено и на развијање ставова
и односа ученика према статусу учесника насиља који у одређеним интеракцијама имају улогу насилника или жртве. Испитивали смо шта ученици трећег
и четвртог разреда мисле, то јест да ли препознају онога ко врши насиље, а ко
је жртва. Већина ученика препознаје онога ко врши насиље (97,95%), док
веома мали број ученика насилно понашање не везује за насилнике (2,05%).
Када је у питању улога жрве ту су резултати нешто другачији. Такође, већина
ученика особе које трпе насиље идентификују као жртве, али нешто мањи број
него кад је у питању насилник (87,42%), док 12,58% ученика не уме да их
препозна. Познавање улога насилника и жртве основа су за формирање
ставова код ученика о вршњачком насиљу и даљим мерама превенције које
школа може да предузима. Резултати неких истраживања показују да се у
зависности од узраста мења и схватање њихове улоге у ситуацијама насиља у
школи (Бојовић, Томоњић и Јездић, 2017). Ајдуковић и сарадници наводе да се
однос жртве и починитеља насиља мења и да је присутније вршење насиља,
односно расте улога насилника са узрастом (Ajduković, Ogresta i Sušac, 2012).
У односу на то може се очекивати да ће већина ученика у старијем узрасту уз
подршку програма превенције од насиља препознавати улоге насилника и
жртве и умети да делују у складу са тим.
Резултати мишљења ученика о мотиву наношења штете другима у
насилничком понашању указују на то да нешто више од половине испитаних
ученика сматра да насиље настаје када неко хоће намерно некоме да нанесе
штету (63,20%), скоро трећина ученика сматра да није увек у насилничком
понашању намера да се некоме нанесе штета (28,61%), док је 8,19% ученика
неодлучно. Овакво виђење намере насилничког понашања ученика је вероватно
настало на основу искуства онога што су видели или доживели имајући у виду
њихов узраст 10 и 11 година.
Јасно је да увек постоје последице у вршњачком насиљу – некада су оне
видљиве, некада нису физички приметне или се емоционално испољавају кроз
тугу, страх, одбаченост и усамљеност, осећај понижења и беспомоћности или
осећај разочараности. Желели смо да испитамо код ученика како би се они
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осећали да су жртве насиља. Осећај туге наводи 40,10% ученика, понижење и
беспомоћност истиче 25,44% ученика, усамљеност 23,10% ученика и разочарање
11,36% ученика. Види се да скоро половина ученика наводи осећај туге.
Истраживање које су спровели Ригби и Сли (Rigby & Slee, 1993) показало је да је
најинтензивнији осећај туге и несретности код деце жртава насиља која су млађа
од 13 година. Око четвртине ученика које смо испитали наводи да би се осећали
усамљено или беспомоћно, што може да укаже на то да ти ученици не очекују
помоћ одраслих или вршњака, те да би можда имали страх некоме да кажу за
насиље па би у томе били сами. Резултати истраживања показују да се деца која
доживљавају насиље осећају усамљено и беспомоћно, што може касније да
доведе до неких симптома клиничке депресије (Kumpulainen et al., 1998). Све
ово указује на потребу да се ученици што раније упознају са процедурама како и
коме се могу обратити уколико се нађу у ситуацији да су посматрачи или жртве
насиља, такође и на значај рада са ученицима на јачању самопоуздања и
самопоштовања и на стварању позитивне климе у одељењима и школи.
Један од праваца превенције вршњачког насиља је и стварање одређених
ставова према појави насиља и могућностима решевања конфликтних ситуација. Увек се, када је реч о последицама вршњачког насиља, осврћемо на ученика који трпи насиље, али и ученик насилник их такође сноси кроз своје
понашање. Ако се адекватно и на време реагује, насилни ученици могу променити своје понашање. Испитивали смо мишљење ученика о могућностима
промене понашања оних ученика који се насилно понашају. Већина испитаних
ученика (77,48%) мишљења је да ученик, насилник може да промени своје
понашање, њих 7,31% сматра да не може, док је 15,21% ученика неодлучно.
Овакво мишљење ученика може се формирати на основу великог броја
фактора, као што су лично искуство, ако су у окружењу имали насилне
ученике који су променили понашање, став породице у односу на тај проблем,
став учитеља према насиљу и конфликтима и активности у школи. У прегледу
одређених истраживања Велки и Кутеровац-Јагодић (2014) износе неке
ставове који указују да деца вртићког и млађег школског узраста уопште
показују више негативних ставова и веровања о насиљу, па вероватно и став да
се насилно понашање као негативна појава може променити.
Оснаживање ученика у тражењу помоћи и начинима пријављивања
насиља јесу мере које треба да садрже превентивни програми. Због тога нас је
интересовало како ученици размишљају о томе коме би се обратили у случају
да примете насиље у школи. Половина ученика (50,58%) би се обратила учитељу, 20,17% наводи да би се обратили директору, 15,20% родитељима, 9,36%
педагогу и њих 4,69% неком другом (наводили су најбољег друга, школског
полицајца). Значајно је успостављање отворене сарадње учитеља и ученика.
Безиновић (2009) у свом истраживању наглашава да је један од највише
истицаних заштитних и превентивних фактора задовољство учитељима,
наставом и односом који се успоставља између ученика и учитеља. Друго
истраживање показује другачије резултате, где ученици перципирају понашање
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учитеља и наставника у ситуацијама насиља и наводе да такве ситуације
наставници често игноришу или минимализују проблем, што се може сматрати
опасном појавом као и само учествовање ученика у насиљу (Zloković, 2004).
Истраживање је донело и један интересантан податак – ученици би се за
помоћ обратили директору школе, па тек онда родитељима и школском
педагогу. Вероватно да ученици проблематичне ситуације у школи везују за
кршење правила за које можда као одговорног на нивоу школе виде директора.
Истраживање које су спровели Беланчић и сарадници (Belančić i sar., 2013) на
узорку ученика од 4. до 8. разреда показује да се у случајевима вршњачког
насиља највише поверавају пријатељима, потом родитељима, браћи и сестрама
па тек онда учитељу, док се деца млађих разреда основне школе у случају
вршњачког насиља најчешће поверавају учитељима и родитељима, што су
потврдили и наши резултати.
Значајан фактор који има превентивну улогу су постављена правила
понашања која су заједно донели ученици и учитељ у одељењу. Интересовало
нас је какво је мишљење ученика о постојању ових правила. Упоређивали смо
одговоре ученика градских и сеоских школа. Резултати су приказани у Табели 1.
Табела 1. Постојање правила понашања на нивоу одељења
Постоје правила
155

Не постоје правила
37

Укупно
192

Ученици
градских
школа
Ученици
сеоских
школа

%
f

80,72
136

19,28
14

100
150

%

90,67

9,33

100

Укупно

f
%

291
86,08

51
14,92

342
100

f

Вредност χ2 = 0,224 (df = 1; p = 0,25) са Јејтсовом корекцијом указује да
не постоји статистички значајна разлика у виђењу ученика градских и сеоских
школа у постојању правила на нивоу одељења. Већина ученика, без обзира на
средину у којој се школа налази, износи мишљење да у њиховим одељењима
постоје усвојена правила понашања. У првом делу овог рада истакли смо да
уколико ученици нису укључени у живот школе и нису учествовали у
доношењу правила којих се морају придржавати већа је вероватноћа да ће
правила кршити и понашати се насилно (Puzić i sar., 2011).
Све активности у школи, од редовне наставе, преко ваннаставних и
других облика рада са ученицима, пружају могућност за превентивно деловање
које има за циљ да се смањи број деце који ће доживети ризично искуство и
њихово оспособљавање да се током одрастања успешно одупру притисцима
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друштва, као и да помогну онима који су склони насилним облицима понашања
(Sakoman, 2009). Часови одељењског старешине су погодни да се реализују
различите активности које имају садржаје везане за насиље и конфликте.
Испитивали смо да ли у тематској структури часова одељењског старешине има
садржаја о насиљу и конфликтима. Упоредили смо мишљења ученика градских
и сеоских средина, а резултати су приказани у Табели 2.
Табела 2. Присутност садржаја о насиљу на часовима
одељењског старешине
Ученици
градских
школа
Ученици
сеоских
школа
Укупно

f

Ретко
52

Не знам
55

Често
85

Укупно
192

%

27,09

28,64

44,27

100

f

39

30

81

150

%
f
%

26
91
26,60

20
85
24,85

54
166
48,55

100
342
100

χ2 = 4,210 (df = 2; p = 0,31)

На часовима одељењског старешине се, према наводима ученика, разговара и третирају питања и ситуације насиља и конфликата, међутим то је
мишљење око половине испитаих ученика у градским и сеоским школама.
Статистичка провера указује да нема значајних разлика у мишљењу испитаних
ученика. Сваки други ученик или не зна да ли се овај проблем разматра или
износи да је то веома ретко. Систематско планирање и реализација активности у
оквиру програма одељењског старешине подразумева да ученици за сваку
активност треба да буду упознати са циљевима рада на часовима и да су питања
везана за насиље и конфликте незаобилазна тема ових часова. Међутим, неки
аутори наводе да је главни проблем превентивних активности то што се често
спроводе ad hoc и у ситуацијама када се проблем јави (Bezinović, 2009; Brlas,
2012). Систематско планирање превенције насиља подразумева да се планирају
активности и садржаји на часовима одељењског старешине чија се
организација и реализација прилагођава потребама одељења, узраста и стања
по питању насиља, као и евалуација ефеката рада са ученицима.
У оквиру превентивног деловања школе систематски се морају планирати активности које ће ученике упознати и научити како да реагују на појаву
вршњачког насиља. Испитивали смо да ли су ученици учествовали у радионицама или сличним активностима у школи које доприносе да они буду упознати
како да реагују на вршњачко насиље. Упоређивали смо резултате ученика у
градској и сеоској средини (Табела 3).
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Табела 3. Реализација активности на нивоу школе у циљу упознавања ученика
како да реагују у ситуацији насиља

Ученици
градских
школа
Ученици
сеоских
школа
Укупно

f

Често се
реализују
16

Не знам да ли
се реализују
59

Ретко се
реализују
117

Укупно
192

%

8,33

30,73

60,94

100

f

9

70

71

150

%
f
%

6,00
25
7,31

46,67
129
37,72

47,3
188
54,97

100
342
100

χ2 = 9,338 (df = 2; p = 0,00)

Резултати показују да се овакве активности ретко реализују, што наводи
сваки други ученик. Половина ученика сеоских школа не зна да ли се те
активности реализују, док је тај број мањи код ученика градских школа.
Међутим, уколико ученици не знају за те активности, значи да нису ни
учествовали у томе. Веома мали број ученика школа у обе средине наводи да
се ове активности често спроводе, што може бити да се за њих бирају
представници одељења. Статистички показатељи указују да постоји значајна
разлика у мишљењу ученика школа градске и сеоске средине. Разлог може
бити чињеница да су сеоске школе из узорка углавном само издвојена одељења
матичних школа у којима често изостану планиране активности које се
реализују у матичним школама. Марковић (2017) истиче да је одговорност
школе да пружи ученицима информације и да их подстиче да у ситуацијама
насиља знају коме могу да пријаве, да се обраћају одраслима за помоћ и
развијају квалитетне односе ученика са кључним актерима у школи и изван ње.
То се може остваривати кроз различите активности, као што су: радионице,
предавања, посете различитим институцијама у друштвеној средини и слично, и
то за све ученике у школи.
Систематски приступ превенције вршњачког насиља подразумева да
школе имају јасну концепцију, визију и начине како ће остварити циљеве у тој
области (Bezinović, 2009; Rigby, 2006). То подразумева програме превеније
који би настали на основу идентификација потреба и расположивих ресурса у
школи и ван ње, а у којима би школе аутономно планирале активности, начине
и облике спровођења, учеснике и реализаторе, временску динамику и начине
праћења и евалуацију исхода програма. Анализом годишњих планова рада
школе хтели смо да утврдимо постоје ли програми превенције вршњачког
насиља и колико су диференцирани у односу на узраст (млађи и старији разреди) и које су активности доминантне. Анализирали смо 12 годишњих планова рада школа које су похађали ученици из узорка овог истраживања.
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Утврђено је да у две школе (16,67%) у оквиру годишњег плана рада не постоји
посебан програм превенције ученика од насиља, док у осталих десет школа
(83,33%) постоји и то са различитим називима програма: Програм заштите
деце од насиља, злостављања и занемаривања, Програм заштите од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и посебно
Програм заштите од насиља, Програм превенције других облика ризичног
понашања. Резултати истраживања спроведена у Хрватској показали су да
само 41% школа има програме превенције насиља (Zloković i Vrcelj, 2010). У
Републици Србији школе су у обавези да имају ове програме, саме креирју
њихове садржаје, облике и начине реализације. Ипак, нисмо у свим испитаним
школама наишли на ове програме. Што се тиче диференцијације активности
према узрасту, ниједан анализирани програм их не садржи. Наведене су само
активности које ће се реализовати на нивоу школе и уопштено су дефинисане,
нема конкретних активности. Овако дефинисане активности тешко је пратити
и вредновати, као и утврдити ефекте деловања ових програма.
Најдоминантнија активност која је прецизирана у свим програмима је
формирање тима у школи који ће се бавити превенцијом и интервенцијом
насиља, а њихове конкретне активности нису дефинисане у потпуности. У
већини програма дефинисано је организовање радионица за ученике на тему:
безбедност, толеранција, пријатељство, међутим недостаје конкретизација ком
узрасту су те радионице намењене и ко ће бити реализатори тих радионица.
Такође се планирају разна спортска такмичења која промовишу борбу против
насиља на нивоу школе и у локалној заједници (такмичење „Стоп насиљу”,
„Спортом против насиља”). У већини програма је као стална активност
наведено праћење и вредновање врста и учесталости насиља, без јасније
конкретизације на који начин ће се то вршити. Истовремено се наводи и
подршка ученицима који трпе насиље, али ни у једном програму није конкретизовано који су облици подршке и ко их пружа. Може се уочити да у
анализираним програмима јесу наведене разне активности, међутим, издвојили
смо неколико слабости који се могу идентификовати анализом: програми нису
довољно структуирани према областима деловања (превенција и интервенција)
и узрасту ученика; не може се уочити јасна повезаност планираних
активности, па се стиче утисак да су оне само формални део програма;
недовољно је прецизирано како ће се пратити и вредновати ефекти програма.
Допринос систематичном приступу школског деловања у циљу превенције и интервенције када је вршњачко насиље у питању, подразумева испитивање стања у самој школи и планирање стратегија које ће допринети смањењу
насиља, као и развоју школе као безбедне средине за развој и напредовање
ученика.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Школа читавим својим деловањем у васпитнообразовном раду има
велике могућности, али и улогу у превентивном деловању када је у питање
вршњачко насиље. Не постоји адекватни узрасни период када је ефикасно
деловати на смањење насиља код деце и развијање ставова и деловања
према томе. Сваки узрасни период са својим специфичностима јесте време
да се са ученицима ради по питању насиља, нарочито у данашњем друштву
када је експанзија различитих облика насиља присутна у свим контекстима
(школа, вршњаци ван школе, друштво па и породица). Резултати
истраживања на узорку млађег школског узраста показују да ученицима
улога насилника и онога ко је жртва насиља није непозната. Многи ученици
у насиљу виде намеру насилника да некоме нанесе штету и имају негативан
став према томе.
Доминантан осећај код ученика млађег школског узраста у ситуацијама
насиља би био туга, понижење и беспомоћност, што се може приписати
узрасту и потреби за заштитом. Такође, став већине испитаних ученика је да се
насилно понашање може променити на боље, што је значајан резултат, односно повољна околност за могућност вршњачког деловања и основа против
потпуног одбацивања и искључивања оних који су склони насилном понашању. Многи ученици млађег школског узраста у ситуацији насиља би се прво
обратили учитељу за помоћ. Отвореност и позитивни односи учитељ – ученик
су важан превентивни фактор кад је насиље у питању и то треба неговати и
код ученика старијих разреда.
Школска правила треба да буду резултат заједничког рада наставника
и ученика, јер се у том случају ученици више ослањају на правила и имају
већи мотив да их поштују. Резултати истраживања су показали да већина
ученика познаје правила која су донета и која се поштују у њиховом
одељењу. Садржаји везани за насиље и конфликте, према мишљењу ученика,
повремено се реализују на часовима одељењског старешине, а остале
активности, као што су радионице или предавања на нивоу школе, такође су
повремене. Више се реализују у матичним школама у односу на издвојена
одељења у сеоским срединама.
Анализом програма превенције насиља уочено је да се планирају
различите активности углавном превенције, мање интервенције на нивоу
школе. Програми су сувише уопштени по питању начина и облика
реализације. Квалитету тих програма би допринео систематичнији приступ
који основу има у научним сазнањима и који се мора диференцирати у
односу на области деловања и узраст ученика. Такође је незобилазна потреба
за усавршавањем наставника и сарадника у школи из области превенције и
њихова мотивација да стално прате ученике, њихово напредовање и
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проблеме са којима се сусрећу у одрастању. Квалитет превентивних
програма се огледа и у јасном планирању начина како ће се пратити и
вредновати ефекти тих деловања и то ставити у функцију даљег усавршавња
и прилагођавања програма потребама и контексту конкретне школе.
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THE ROLE OF SCHOOL IN PEER VIOLENCE PREVENTION
Summary
School plays a large role, but also has a big responsibility, when it comes to peer
violence, through systematic action through prevention and intervention. The paper presents the results of a survey that examined the opinion of young students in primary
school about preventive activities conducted with students, as well as the analyzes of
elementary school prevention programs against violence. The sample consisted of 12
primary and secondary schools in the Zlatibor district and 342 third- and fourth-grade
students. The results show that students are able to recognize the role of bullies and
victims of violence and that they believe that bullies can change their behaviour in a
positive way. The students stated that they would feel sad, helpless and humiliated in a
situation of violence. In such situations, students would first turn to the teacher. Rules of
conduct were adopted in the classes of the students surveyed. The students also report
that sometimes issues of violence and conflict are discussed in departmental classes and
that school-level activities such as workshops or lectures on violence are not
implemented very often. Schools have programs for prevention of violence, but there is a
lack of systematic, differentiated work and lack of planning for monitoring and
evaluating the effects of the programs, which is an indicator of the quality of their
implementation.
Keywords: peer violence, violence prevention, violence prevention programs.
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ШКОЛСКА КЛИМА И ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКИХ
КОНФЛИКАТА
Апстракт: Школска клима и интерперсонални односи ученика међусобно су условљени и повезани. Превенцијом вршњачких конфликата
ствара се школска клима у којој влада култура мира и ученици се уче да
буду социјално одговорни. Вршњачка медијација и ученички активизам
начини су превентивног деловања школе с циљем развијања позитивних
међуљудских односа. Теоријском анализом истраживања и схватања аутора
разматрамо значај ових начина превенције вршњачких конфликата којима
се развијају социоемоционалне компетенције, односно значај превентивног
деловања школе с циљем развијања позитивних међуљудских односа. Улога
школе је да ученике подстиче на сарадњу и компромис, односно на
вршњачку медијацију и активизам.
Кључне речи: школска клима, превенција вршњачких конфликата,
ученички активизам, вршњачка медијација, интерперсонални односи.

УВОД
Вршњачки конфликти саставни су део одрастања и како ученици велики
део времена проводе у школи, стварају се могућности да до конфликта дође
уколико не поседују социоемоционалне компетенције и не познају адекватне
стилове поступања у конфликтним ситуацијама. Улога школе јесте да ради на
превенцији вршњачких конфликата и тиме и на креирању школске климе.
Како би се млади учили одговорном односу према себи и другима, неопходно је да код њих преовладава просоцијално понашање уместо непримереног
понашања, односно конфликата који се не умеју разрешити. Ученик треба да зна
шта значи бити социјално одоговоран и просоцијалан, треба помогати другима у
разрешењу проблема, тиме постаје вршњачки медијатор али и активан учесник
окружења у коме се налази. У раду сагледавамо значај ученичког активизма и
вршњачке медијације као начина превенције вршњачких конфликта, којима се
код ученика развијају социоемоционалне компетенције, просоцијалност,
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социјална одговорност и утиче на школску климу. Адекватним програмима
вршњачке медијације и активирањем ученика у разним активностима у школи и
ван ње сарадњом са другим инсититуцијама, посебно кроз ученички парламент,
школа превентивно делује на појаву конфликата са негативним последицама и
код ученика изграђује социјално одговорно понашање.

ШКОЛСКА КЛИМА И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ
АДОЛЕСЦЕНАТА
Улога школе у превенцији школских конфликата огледа се у стварању
пријатне школске климе, подстицању ученичког активизма и развијању просоцијалних облика понашања. У многим истраживањима доказана је повезаност
школске климе са понашањем адолесцената. Добра школска клима повезује се
са благостањем ученика, али и обратно. Истраживања школске климе обухватају интеракције, односно међусобне, интерперсоналне односе на релацији
ученик – ученик као део интеракција на нивоу целе школе. Ђорђић и Дамјановић (2016) истичу да проблематична и насилничка понашања ученика стварају
осећај несигурности у школи. Ученици често помажу једни другима и пријатељски су настројени, али су такође и сведоци, жртве или подстрекачи насиља,
што доводи до незадовољства боравком у школи (Cohen, McCabe, Michelli &
Pickeral, 2009; Ђорђић и Дамјановић, 2016). Школа треба да истражи задовољство својих ученика школом, јер тиме открива скривене лавиринте интерперосналних односа који могу утицати на недовољно ученичко ангажовање у
школском животу. Управо незадовољства која се јављају међу ученицима
треба да буду тема ученичког активизма, где ће се предлагати начини помоћу
којих ће се осећати пријатније и сигурније у школи.
Испитивањем релација међу ученицима америчких и кинеских основних
и средњих школа дошло се до резултата да су односи међу ученицима на задовољавајућем нивоу, али да ученици у Кини успостављају боље међуљудске
односе, то јест више сарађују. Ученици се слажу, пријатељски су настројени
једни према другима, заиста им је стало до других, брину једни о другима и
поштују се. Односи су за нијансу бољи међу децом првог циклуса основног
образовања (Yang et al., 2013). Већа сарадљивост међу кинеском децом могла
би се објаснити другачијом културом, што указује на чињеницу да је социјални миље условљен и културним разликама.
Учење адекватном понашању мора да буде уоквирено одређеном регулативом на нивоу школе, то јест правилима понашања, као и консеквенцама
непридржавања истих, те се инсистира на друштвно-корисном и хуманитарном
раду као пратећим активностима које имају за циљ да преусмере негативно у
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позитивно понашање1 (Правилник о обављању друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада, 2018). Управо ученике који показују непримерено и ризично понашање треба активирати, и позитивним акцијама спречити и искоренити
лоше поступке којима нарушавају свој развој и интерперсоналне односе (Griffiths, Sharkey & Furlong, 2009).
Показало се да вршњачка подршка у школи временом, односно
преласком у виши разред опада, а да расту несигурност, депресија и проблематична понашања код адолесцената (Way, Reddy & Rhodes, 2007). Тиме се
истиче да је у периоду адолесценције потребно посебно радити на превенцији
и едукацији деце о начинима разрешавања и поступања у вршњачким конфликтима. Истраживањем повезаности школске климе, односно релација међу
ученицима и њиховог менталног здравља дошло се до података да интерперсоналне релације адолесцената јесу на задовољавајућем нивоу, али да лоша
школска клима може да се доведе у везу са лошим менталним здрављем и
обратно (Suldo et al., 2012). Адолесценти сазревањем развијају своју индивидуалност, али су и даље чланови одређене групе, како у одељењу тако и у
самој школи. Како би у групи владала адекватна клима, потребно је бити прихваћен. Вршњачка подршка и пријатељске везе су значајне у периоду школовања, па је неопходно учити се сарадњи, прихватању разлика и толеранцији.
Како би се конфликти и насиље предупредили и спречили, потребна је
жеља ученика да потраже помоћ и њихово поверење у наставнике и стручне
сараднике. Показало се да ученици који не исказују проблематично понашање
у школи више траже помоћ у ситуацијама насиља и обрнуто (Klein, Cornell &
Konold, 2012). Такође, аутори Јевтић и Јовановић (2018) долазе до података да
ученици ретко сами траже стручну помоћ, што указује на њихову жељу да
самостално решавају проблеме. Међутим, показало се да се ученици позивају
на саветодавне разговоре због заступљености пркошења и супротстављања
(Јевтић и Јовановић, 2018) што јесте саставни део адолесценције и управо
један од разлога реализације програма ненасилне комуникације, медијацијског
описмењавања и учења преговарању кроз активизам ученика.
Заступљеност програма изградње социоемоционалних компетенција
показао је позитивност у односу на успех и понашање у школи. Школска
клима заиста може бити показатељ понашања, односа између ученика, просоцијалности, моралности. Истраживања школске климе, активности којима се она
може унапредити и евалуација спроведених активности указују нам на добре и
лоше стране постојећег концепта образовања и васпитања (Thapa et al., 2013).

1

Правилником о друштвеном-корисном, хуманитарном раду дефинисане су активности које
прате непримерено понашање ученика у школи, којима се жели спровести ресторативна
дициплина, где ће се код ученика изграђивати свесност о последицама сопствених поступака
и значају промене понашања за благостање саме индивидуе и добрих односа са окружењем.
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Из свега наведеног закључујемо да је школска клима условљена односима који владају међу ученицима, као и да се односи одражавају на климу.
Незадовољство и несигурност имају тенденцију да расту с преласком на виши
разред. Постојање и поштовање правила понашања и учествовање у активностима којима се ради на развијању социоемоционалних компетенција утиче се
на негативну ескалацију конфликата и унапређује школску климу. Много је
фактора који утичу на школску климу, а вршњачки конфликти један су од њих.

ВРШЊАЧКИ КОНФЛИКТИ У ШКОЛИ
Конфликти настају у вербалној и невербалној комуникацији. Резултат су
размене порука, захтевају интеракцију, то јест интерперсоналне односе (Табс,
2013). Неизбежна су чињеница људске егзистенције (Bao et al., 2016: 541).
Често настају као резултат наше перцепције других и обратно (Thomas, 1992).
Настају као реакција на друге и њихово понашање, али не морају се испољити
одмах што може да доведе до продубљивања незадовољства и ескалације
сукоба. Понашање адолесцената у односима са другима можемо назвати и
стилом поступања. Не може се рећи да ученици у овом периоду имају изграђен
одговарајући и адекватан стил поступања у конфликтима, будући да њихов
развој личности није завршен (Trikić i sar., 2006). Заступљен је одређени стил,
као и комбинација више стилова, где један може да преовлада. Међутим,
потребно је указати који је стил поступања најбољи за саму индивидуу и њене
интерперсоналне и интергрупне односе. Како би у школској средини владала
клима где ученици могу изразити себе, рећи потребе и жеље, дружити се,
осећати се сигурно, размењивати проблеме, трагати за решењима, обраћати се
за помоћ, потребно је да код саговорника наилазе на разумевање и прихватање.
Марковић (2016) истиче да на интерперсоналне односе утичу одређене
карактеристике личности, као што су потреба да се воли и да се буде вољен,
самопоуздање, жеља за моћи, деструктивност, екстравертност, интроверност,
себичност, кретање ка људима, од људи и против људи. Конфликти се
углавном јављају у групи као реакција на појаву која није у складу са нашим
ставовима. Извор сукоба може бити и наметање ауторитета. Зато је потребно у
школи неговати демократску културу, која ће водити ка ефикасној школској
клими, ненасилној комуникацији свих њених актера, а нарочито у релацији
ученик – ученик.
Попадић и сарадници (1998) наводе да у конфликтима саговорници могу
бити добитници или губитници, што зависи од става према људима и према
проблему, бризи о себи и другима, као и способности чињења компромиса.
Добре међуљудске односе карактерише и асертивност, децентрација, активно
слушање других, мапирање сопствених и туђих потреба, разумевање сопствених и туђих осећања, умеће слушања и вођења разговора, сарадња и успоста-
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вљање консензуса. Све ове карактеристике чине оквир просоцијалности која
треба да стоји насупрот конфликтима. Ајзенберг и сарадници (Eisenberg,
Eggum & Di Giunta, 2010) наводе да осећања емпатије и симпатије утичу на
просоцијално понашање, смањују агресивност и асоцијално понашање и
повећавају квалитет интергрупних односа. Међутим, показало се да
адолесценти могу бити емпатични према члановима групе у којој осећају
припадност, али да према другима ван оквира те групе могу показивати
непримерено понашање. Све то указује на потребу едукације о значају
уважавања других и просоцијалности, насупрот агресији. Ду и сарадници (Do
et al., 2017) истичу да и у намери да будемо просоцијални можемо чинити
грешке, то јест понашати се ризично и доносити погрешне одлуке. Потребно је
разграничити шта је резултат просоцијалних облика понашања, а шта
неадекватног поступања у конфликтима. Задовољнији ћемо бити уколико
помажемо другима и чинимо их срећним, као и када у конфликтима који су
неминовни користимо пре сарадњу за разрешење проблема, него да себе
стављамо на прво место не уважавајући потребе других. Сам период
адолесценције карактеришу бурне рекације и нагле промене у мозгу које доводе
до различитих понашања. Такође, вршњаци ће се чешће у друштву понашати
ризично него док су сами. Ризична просоцијална понашања подразумевају
понашања којима помажемо другима, али шкодимо себи (Do et al., 2017). Основа
добрих односа су задовољство собом и другима, односно задовољење
сопствених потреба, али и уважавање туђих.
Средњошколци у решавању конфликата најчешће користе интегративни
стил, односно сарадњу, али су заступљени и доминација и избегавање, док
попуштање није често заступљен стил решавања конфликата. Корелација
постоји између стила решавања конфликата и школског успеха и владања, те
се успешнији и ученици који се примерено понашају користе сарадњом као
стилом реаговања у конфликтима. Истиче се да често знање које се усваја у
школи није релевантно за адекватност поступања ученика у решавању конфликата (Јелић, 2011), што је потребно променити едукацијом ученика о ненасилној комуникацији. Јовановић (2019) такође истиче да преовладава сарадња
као стил поступања међу адолесцентима, а потом надметање, избегавање па
тек онда компромис. Ученици са одличним и врло добрим школским успехом
приступају сарадњи, те их је потребно едуковати вршњачкој медијацији и
укључити у вршњачке тимове (Јовановић, 2019: 112).
Димензије понашања у конфликтима сврставају се у асертивност,
односно неасертивност и кооперативност, односно некооперативност.
Асертивна особа брине о сопственим потребама, а кооперативна о другима.
Асертивна-кооперативна особа брине о себи и другима, то јест тежи сарадњи.
Асертивна-некооперативна особа брине само о својим интересима, то јест
надмеће се. Неасертивна-кооперативна особа се прилагођава туђим потребама,
док неасертивна-некооперативна особа избегава сукобе тако што се повлачи
(Thomas, 1992). Најадекватније понашање било би асертивно и кооперативно.
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Како су узроци сукоба различити, различити су и начини њиховог решавања. Конфликт не мора увек бити негативан у својој основи, јер његова
суштина јесте размена мишљења и њихово неподударање, што је неминовност,
али је циљ конструктивно разменити мишљење и избећи сукоб. Предупређивање конфликата са собом носи дефинисање стратегија и њихову примену.
Најефикасније стратегије којима се могу избећи сукоби су: опхођење према
другима с поштовањем, не подизати тон када с неким разговарамо, активно
слушање саговорника; мењање перспектива, то јест стављање у улогу других –
бити у туђим ципелама; не кривити друге за сопствене грешке, већ реално
сагледавати своје поступке; конфликте решавати на време, док нису прерасли
у веће сукобе тако што ћемо отворено рећи шта нам смета (Bao et al., 2016).
Неговањем демократске културе развијају се пожељна понашања, односно
компетенције за живот у демократском друштву. Есенцијалне вештине које
треба развијати су: способност да себе саслушамо, односно знамо шта желимо,
и да саслушамо друге; бити критичан и рефлексиван; бити флексибилан приликом решавања проблема и решавати сукобе на ненасилан начин; комуникацијске
компетенције за учешће у дискусијама и искрену размену мишљења; сарађивати, чинити компромисе уколико смо усмерени на заједнички циљ. Главне
диспозиције које нам омогућавају да негујемо демократску културу су наша свесност да као јединке морамо да сарађујемо с другима и да не можемо преживети
сами; потреба да се другима помаже; склоност ка правичности и опхођењу
према другима са уважавањем (Cohen, 2006: 204).
Како би се вршњачки конфликти адекватно разрешили, потребно је указати ученицима на начине конструктивног приступања разрешењу конфликта.
Сарадњом и компромисом могуће је превазићи проблем и успоставити квалитетније интерперсоналне односе. Преговарањем се може стићи до решења
проблема којима ће обе стране у сукобу бити задовољне.
Преговарање у школским конфликтима
Како начини реаговања у конфликтним ситуацијама одређују интерперсоналне односе, потребно је да ученици науче да преговарају како би избегли
сукоб. Док с једне стране ученици који се боре за своја права треба да поседују
преговарачке вештине, неопходно је и да остали мање активни ученици такође
науче како да преговарају. Учење преговарања претходи медијацији. Учећи
адекватне технике преговарања, ученици ће избећи сукобе, решити конфликте,
посредовати у конфликтима других. На тај начин се у школи ствара позитивна
клима, а ученици припремају за целоживотно учење. Код ученика се развија
просоцијалност, тачније циљ преговарања не треба да буде манипулација, већ
боље разумевање других и предупређивање насилног понашања. Импликације
су да познавањем адекватног стила преговарања, то јест коришћењем адекватних техника преговарања, ученици имају предиспозицију да буду вршњачки
медијатори, на чему школа треба да инсистира.
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Кунја и сарадници (Cunha et al., 2017) издвајају пет димензија, односно
техника преговарања у школским сукобима. Они се не воде негативним стиловима поступања, већ полазе од позитивног стила, позитивних фактора који утичу
на међуљудске односе на њихову ефикасност.
1. Чврстина – флексибилност у понашању – сагледана је као процедурална флексибилност, где се тежи задовољавању обе стране у преговарању и
флексибилна динамика где се тежи успостављању међусобне размене, споразума, компромиса. Од ученика се захтева да воде дискусију, воде се здравим
разумом, понекад унапред испланирају начин решавања одређених ситуација,
предлажу неколико решења а не само једно решење; при одабиру решења воде
се оним којим ће се проблем решити заувек, а не само привремено; труде се да
оставе утисак особе која ће се придржавати решења до којег се дође договором; флексибилни су и отворени за туђе предлоге, али ипак заступају и своје
интересе.
2. Преговарачка клима – циљ је развити конструктивну климу где
постоји флексибилност и експлоатација предлога од стране свих саговорника,
где свако исказује шта жели у односу са саговорником, где се води рачуна о
потребама других, где се над саговорником не спроводи утицај, то јест сила.
Карактерише је стрпљивост, откривање заједничких интересовања,
поштовање саговорника, реално сагледавање ситуације, одлагање доласка до
решења проблема уколико је тако боље.
3. Преговарачки утицај – описује коришћење моћи како би се успоставио баланс, тачније како би преговарачи успоставили споразум. Употреба
моћи није адекватна како би преговарање довело до споразума. Саговорник
не треба да губи стрпљење, да код других изазива напетост, да инсистира
само на својим интересима и потребама, да тврди да друга страна није у
праву, да је неискрен, прети или жели да порази саговорника.
4. Конструктивна решења – главни циљ преговарања је добијање
резултата којима ће се сукоб решити, и како он не би у будућности утицао на
односе међу саговорницима. Важно је постићи споразум на крају
преговарања, обе стране треба да буду равноправне, жели се успоставити
договор.
5. Рационалност преговарања – успостављање рационалности у ситуацијама преговарања које ће водити ка решењима која нису пристрасна и која
онемогућавају адекватан споразум, то јест договор. Акценат је на способности
ученика да прихвати критике, друге и другачије предлоге, трага за позитивним
решењима, сагледава последице решења које се нуди (Cunha et al., 2017).
Како би преговарање почивало на правди, потребно је да постоје одређени принципи као што су: једнакост, сразмерност или правичност,
компензација и потребе. Овде је реч о дистибутивној правди, док се
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процедурална правда односи на процес преговарања који води до успеха, то
јест споразума. Подразумева фер игру, добровољне одлуке, транспарентност.
Придржавање ових принципа води ка договору, док непридржавање
продубљује неспоразуме (Druckman & Wagner, 2016).
Преговарање може и треба да се научи у школи, па је задатак школе да
креирањем и применом адекватних програма развија компетенције ученика за
одговоран однос према себи и другима. Реализацијом програма кроз различите
облике активности ученици постају активни учесници у окружењу у коме се
налазе.

УЧЕНИЧКИ АКТИВИЗАМ И ПРЕВЕНЦИЈА КОНФЛИКАТА
Подстицањем ученичког ативизма у школи ученици се уче начинима
активног учествања у животу заједнице, упознају се и боре се за своја права,
себи постављају животне циљеве, говоре о ономе што мисле и желе да промене у свом окружењу, а првенствено у школи, преговарају, али све то чине на
социјално интелигентан начин, просоцијални су и социјално одоговорни. Ученички активизам, односно социјални активизам можемо дефинисати као
спремност на иницијативу и мотивисаност ученика да се укључују у школске и
ваннаставне активности, којима се ради на креирању бољих међуљудских,
односно вршњачких интерперсоналних односа. У школи се ученици активирају кроз ученички парламент, као и одељењску заједницу и рад у тимовима,
али и кроз ваннаставвне активности (Закон о основама система образовања и
васпитања, 2019), те овако можемо дефинисати активизам у ужем смислу. У
ширем смислу, активизам представља деловање ученика како у школи тако и
ван школе сарадњом са локалном заједницом. Самосталним укључивањем у
рад разних организација, похађањем разних радионица, трибина, волонтирањем, ученици се укључују у друштвена збивања а тиме и добијају могућност
да буду креатори промена. Свим овим активностима остварују се циљеви
образовања, као што су стварање подстицајне средине за развој, развијање
ненасилног понашања, развијање компетенција за активно учешће у друштву,
развијње позитивних људских вредности, као и компетенција за целоживотно
учење (Закон о основама система образовања и васпитања, 2019). Хоу и
сарадници (Ho, Clarke & Dougherty, 2015) указују на значај социјалног укључивања младих истичући да, како би се промене десиле, млади треба да постану
део система и о њему одлучују, а не да му се супротстављају. И поред различитих схватања и ставова чланова групе могу се постићи одређена решења и дефинисати ефикасне стратегије заједничког деловања.
Без обзира којем аспекту живота је усмерен активизам младих, циљ и
сврха му је неговање и развијање просоцијалних облика понашања и социјално
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одговорног понашања, насупрот конфликтима који могу бити препрека у
међуљудским односима. Задатак школе је да изграђује социјално одговорно
понашање које Спасеновић (2009) дефинише као прихватање и поштовање
друштвених правила и очекиваних улога, свест о последицама сопственог
понашања, опхођење с уважавањем, прављење компромиса у конфликтним
ситуацијама, коректно понашање (Спасеновић, 2009: 335). Просоцијално
понашање је спремност да се другима помогне без личне користи, да се сарађује у заједничком раду, да се помогне другима да реше личне проблеме, да се
други похвале и охрабре (Спасеновић, 2009: 334–335). С тим у вези, како би
ученици били успешни у својим ангажовањима у школи и окружењу која за
циљ имају развијање њихових комптенција за одговорно учешће у друштву и
демократско деловање, потребно је да буду и просоцијални. Како би се развијала просоцијалност и социјална одговорност кроз ученички активизам, која ће
предупредити конфликте, неопходно је поседовање социоемоционалних компетенција и комуникацијских компетенција, односно по Големану (2014),
потребно је бити социјално интелигентан. Социјалну интелигенцију сагледава
као социјалну свест, емпатију, активно слушање и когницију, слање невербалних порука, начин на који се представљамо другима, као и да ли бринемо о
другима и утичемо на друге. Ди Фабио и Блустајн (Di Fabio & Blustein, 2010)
емоционалну интелигенцију сагледавају кроз димензије интраперсоналност
(свесност сопствених емоција и способност њиховог показивања), интерперсоналност (социјална опрезност и интерперсонални односи, способност препознавања емоција, осећања и потреба других и способност успостављања кооперативних, конструктивних односа и осећаја задовољства), прилагођавање
(флексибилност у решавању проблема) и суочавање са стресом (анксиозност и
регулација емоција). Емоционално интелигентнија деца средњошколског узраста ефикасније решавају проблеме, односно конфликте, сагледавају све алтернативе разрешавања и пажљиво доносе решења. На основу тога можемо
закључити да ће ученици посатати социјално и емоционално компетентнији
кроз учење и сазревање, живећи и радећи у подстицајној школској клими.
Један од фактора који утиче на ученички активизам је и осећај припадности школи, то јест повезаност чланова школе. Показало се да осећај припадности школи утиче на благостање и социјални развој. Интерперсонално поверење изграђује јаке социјалне везе, односно социјални капитал помоћу кога се
спречавају и редукују конфликти и управља се њима. Поред тога што ученици
треба да изграђују партнерске односе и уче се сарадњи на часу кроз решавање
животних ситуација, потребно је да сарађују и у ваннаставним активностима.
Препоручује се и изградња школских кампова, умрежавање са родитељима и
локалном заједницом, где ће се неговати и развијати култура конструктивног
решавања сукоба (Rowe & Stewart, 2009).
Активизам младих у периоду адолесценције је важан како би се припремили за свет рада и даље образовање, односно неформално образовање и развијање каријере. Полази се од претпоставке да се ученици са развијенијим
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социоемоционалним компетенцијама више укључују у живот школе и своје
заједнице, за разлику од ученика који исказују проблематично понашање
(Head, 2011). Активизмом оних за то компетентнијих и мотивисанијих покрећу
се други мање мотивисани ученици. Један од начина активирања ученика у
самој школи је кроз Ученички парламент, вршњачке тимове и ученичке
задруге (Закон о основама система образовања и васпитања, 2019). Преусмеравањем насилничког понашања, вербалног и социјалног насиља на ученички
активизам, удруживање и задругарство могу се побољшати односи у школи.
Неопходно је да ученици умеју да преговарају, разговарају, договарају се и
сарађују. Добри међуљудски односи се преплићу и у међузависности су, те
како би ученици били добри саговорници, потребно је да то науче управо у
школи од својих наставника, али и једни од других. Ученици се у школи уче
кључним компетенцијама за целоживотно учење, међу којима су грађанске и
друштвене, компетенције за иницијативност, комуникацију, сарадњу, одговоран
однос према другима (Закон о основама система образовања и васпитања,
2019), којима се припремају за живот после школе.

ВРШЊАЧКА МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА КОНФЛИКАТА
Постављањем правила понашања у школи и инсистирањем на њима не
значи да до сукоба неће доћи. С друге стране, одељењске старешине и стручни
сарадници нису увек у могућности да се нађу на лицу места и спрече сукоб. Зато
је неопходно учење медијацији, то јест подстицање вршњачке медијације.
Вршњачка медијација један је од облика ученичког активизма у школи.
Попадић и сарадници (1998) истичу три начина разрешења конфликта:
заједнички долазак до решења, саговорници доносе решење понаособ, медијатор – трећа страна одлучује или предлаже решење проблема. Сузбијање школских сукоба могуће је уколико међу децом постоје медијатори који превентивно делују на ескалацију сукоба међу вршњацима и који треба да познају адекватне начине преговарања и реаговања у сукобима. Улога наставника у превенцији конфликата је да ученике уче медијацији. Позитивне стране учења
медијацији су изградња позитивних ставова о постојању различитости код ученика, са којим се може живети и радити у истом амбијенту.
Младе треба учити да буду фасцилатори и лидери, њихов глас треба да
се чује први, ангажовањем у школи допринеће бољој школској клими, а самим
тим ће се и сами боље осећати и социјално развијати (Cardillo, 2013). Стратегије које треба примењивати у школи како би се унапређивала школска клима
а ученици учили сарадњи и просоцијалности насупрот сукобима су: ученици
ће се понашати у складу са моралним нормама, етички и просоцијално, уколико то чине и особе на које се они угледају, које су им модели; наставници и
стручни сарадници треба да изграђују однос поверења са својим ученицима, то
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јест да са њима дискутују о њиховим проблемима; ученици треба да развијају
своје социоемоционалне компетенције кроз испрограмиране активности путем
игри улога, учењу вештинама, навигацији социјалних конфликата, писањем
есеја о односима са вршњацима; учинити видљивим ученике који се по позитивним карактеристикама истичу, али и мотивисати остале да и они унапреде
своје компетенције и више се залажу у школи; подстицати ученике да буду
лидери, да сами предлажу како се школа може унапредити, сарађују са локалним партнерима у развијању школе; другачији начини кажњавања, односно
утицања на појединца како би променио своје понашање, усмеравање на просоцијалност; да сами спроведу истраживање на тему социјалних односа у одељењу или целој школи и на основу резултата дискутују о начинима изградње
боље школске, односно одељењске климе (Weissbourd, Bouffard & Jones, 2013).
Неки подаци говоре да наставици нису у довољној мери овладали адекватним
стиловима поступања у конфликтним ситуацијама, када је у питању основношколски узраст деце. Углавном се користе конструктивни стилови решавања
конфликата, као што су компромис и сарадња, али су такође заступљени и
деструктивни стилови, као што су: прилагођавање, избегавање, доминација.
Међутим, пол, старост и радни стаж наставника нису фактори одређеног стила
поступања у конфликтима (Булић, 2018), што би значило да је едукација један
од фактора који може бити пресудан. Како се од њих очекује да буду добри
модели деци, и то од најранијег школског узраста, неопходна је едуковати се,
понашати се конструктивно и томе учити ученике, те тиме добијамо један
спирални круг, где се испреплићу међуљудски односи и свака позитивна акција
подразумева реакцију и акцију. Серидо и сарадници (Serido, Borden &
Perkins, 2011) указују на значај повезаности одраслих и младих у самим процесима њиховог учешћа у програмима којима се укључују у живот заједнице и
доносе одлуке, истовремено развијајући компетенције за целоживотно учење.
Одрасли као подршка деци у развоју медијацијом помажу да сами проналазе
свој пут и изграђују личност успостављајући ненасилне односе са својим окружењем. Глас младих треба да се чује, и изградњом програма за младе даје им се
шанса да искажу своје потребе и затраже помоћ. Млади треба да развијају преговарачке вештине и тиме изграђују социјални капитал у установи чији су представници. Заједничким радом на пословима, пројектима, у рекреацији и спорту
ученици стварају јаке социјалне везе (Serido, Borden & Perkins, 2011).
Како су студије током двадесет година показале да се насиље може
редуковати уколико се систематски на томе ради (Olweus & Limber, 2010),
може се кориговати и начин комуникације, тачније редуковати вербално
вршњачко насиље, како оно не би прерасло у физичко. Систем превенције
насиља подразумева израду програма на нивоу школе, учионице, интерперсоналних односа и локалне заједнице (Olweus & Limber, 2010). Програм подразумева јасно дефинисане активности којима ће се радити на превенцији, уз
обавезно укључивање родитеља. Правила понашања у случајевима насиља
јасно се истичу свим запосленим у школи, затим на нивоу одељења, воде се
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разговори са ученицима о насиљу, са ученицима који су учесници насиља као
и са њиховим родитељима и доноси се план активности за промену понашања,
сарађује се са локалном заједницом у промовисању здравих стилова живота
насупрот насиљу. Све активности спроводе се на нивоу школе, нивоу одељења, ученичких група и индивидуалном нивоу код конкретног ученика (Марковић, 2017). Активности оспособљавања доброг вршњачког медијатора биле
би радионице на тему ненасилне комуникације, преговарачких вештина, односно стилова поступања у конфликтима, повезивање са локалном заједницом
ангажовањем стручњака из ове области, игре улога којима се ученик упознаје
са осећањима и потребама свих учесника конфликта, доношење аката на нивоу
школе којим ће се прецизирати ко су вршњачки медијатори и која је њихова
улога, одабир ученика који ће бити вршњачки медијатори на основу тестирања
њихових способности преговарања, разрешавања конфликата, односно социоемоционалних компетенција; могућност израде медијацијског споразума
којима ће се тежити да до ескалације конфликта, који већ постоји, не дође.
Такође, како би се медијација ефикасно спровела, потребно је да наставници похађају тренинге медијације, затим обуче ученике и спроведу медијацију у групи ученика која није превелика. Пракса је показала да се након ових
корака више од половине ученика изјашњава да им је процес медијације помогао да изграде социоафективне вештине које могу да примене и ван школе, као
и да се морално васпитавају. Међутим, примећене су разлике између вршњака
медијатора и вршњака као учесника у медијацији. Показало се да учесници у
медијацији, након медијације, исказују већу свест о негативним емоцијама,
науче да разграниче добро и лоше и престају да мисле лоше о другима. Медијатори пак развијају когнитивне способности јер трагају за начинима решавања
конфликата, креирају стратегије. Поред тога што се медијацијом сукоби решавају, она има и своју проактивну и превентивну функцију (Ibarrola-Garcia &
Iriarte Redin, 2013). Креирање програма превенције сукоба медијацијом и
његова примена у конкретним ситуацијама показала је да ученици мењају своје
понашање након медијације. Од 253 случаја на којима је примењена медијација,
240 је успешно решено. Већина ученика постигне договор, док 28% обећа да
неће вређати своје вршњаке, 9% се извини, а 6% изабере избегавање. Девојчице
више теже договору, а дечаци извињењу (Turnuklua et al., 2009). Укључивање
ученика у процес медијације одликује смањење круте ауторитарности уколико
би медијатори били само одрасли, те се сматра да ће вршњаци радије учити
једни од других (Марковић, 2014). Зато је потребно радити на медијацијском
описмењавању и вршњачком ангажовању које ће допринети школској клими и
припремити ученике за живот у коме се проблеми решавају конструктивно.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Конструктивном разменом мишљења кроз уважавање других изграђујемо позитивне интерперсоналне односе који се рефлектују на школску климу.
Како би школска клима била подстицајна за живот и рад, потребно је да у
целој школи влада разумевање, просоцијалност, решавање конфликата преговарањем и медијацијом, вршњачка подршка, активираност ученика у различитим активностима којима развијају своје социоемоционалне компетенције и
исупуњавају слободно време на квалитетан начин. Како би ученици били
мотивисани да раде на себи, укључују се у различита друштвена збивања и
збивања у школи, потребно је да буду задовољни интерперсоналним односима
у школи, на којима и сами треба да раде. Јевтић и Ђорђевић (2018) истичу да
блискост међу вршњацима утиче на просоцијалност, као што и просоцијалност
утиче на блискост (Јевтић и Ђорђевић, 2018: 66), те можемо закључити да
повезивање ученика кроз активизам и вршњачку медијацију доприноси
њиховом социоемоционалном развоју. Школа треба да развија социоемоционалне компетенције ученика омогућавајући адекватне васпитне
програме: вршњачке медијације, ненасилног решавања сукоба, слободних и
вананставних активности ученика, сарадње са ужом и широм заједницом и
осталих. Како су резултати истраживања васпитних програма у основним и
средњим школама аутора Стаматовић и Милошевић (2017) показали:
програми, међу којима су програми ученичког парламента, превенције насиља,
одељењског старешине, нису у потпуности и јасно дефинисани, те их је
потребно унапредити јер су несумњиво полазна основа креирања школске климе
и рада не интерперсоналним односима.
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Aleksandra S. Jovanovic
University of Nis, Faculty of Philosophy
SCHOOL CLIMATE AND THE PREVENTION OF PEER CONFLICTS
Summary
School climate and students’ interpersonal relations are mutually conditioned and
linked. By preventing peer conflicts in school, climate in which culture of peace prevails
and students are taught to be socially responsible is created. Peer mediation and student
activism are a means of preventive work of school with the aim of developing positive
interpersonal relations. With theoretical analysis of research and authors’ views, we take
into consideration the significance of these methods of preventing peer conflicts with
which social and emotional competences develop, that is, we take into consideration the
significance of preventive work of school with the aim of developing positive
interpersonal relations. The role of school is to encourage students’ cooperation and
compromise, that is, peer mediation and activism.
Keywords: school climate, prevention of peer conflicts, student activism, peer
mediation, interpersonal relationships.
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ПРИМЕНА ЛИН МЕНАЏМЕНТА У ШКОЛАМА:
ПРИКАЗ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА
Апстракт: Идеја лина је настала у аутомобилској индустрији, где брзе
монтажне линије и стандардизоване радне процедуре представљају сасвим
другачије окружење од школе. Ипак, у свету је препознато да се принципи
лин размишљања у значајној мери могу применити у великом броју области
људског деловања. Сврха овог рада је да прикаже како се алати и принципи
лин филозофије могу имплементирати у области образовања и применити за
побољшање ефикасности. Креатори образовних политика у Србији
предлажу различите моделе који ће довести до увећања ефикасности образовног система, при чему може бити корисно размотрити и лин приступ
који је у свету показао своје предности. Рад се заснива на анализи релевантних извора научне и стручне литературе. Ауторке су користиле преглед
литературе и примену лина у образовању на конкретном примеру да би
објасниле однос и између лин филозофије и образовања, како би одговориле
на питања, какве користи савремене школе могу очекивати од примене ове
филозофије.
Кључне речи: образовање, лин, лин приступ, менаџмент.

УВОД
Образовање је систем који покрива све процесе који су укључени у
дистрибуцију знања. Сви ови процеси могу бити побољшани испитивањем
процеса управљања, подучавања и учења у образовним институцијама. Квалитет васпитнообразовне делатности условљен је великим бројем чинилаца који
нису само везани за школу, већ зависе и од друштвених фактора (Стаматовић и
Милошевић, 2017: 9) и научних истраживања. Научна истраживања доприносe
*

nenavasojevic@hotmail.com
vuceticivana@yahoo.com
*
snezanakirin@yahoo.com
*

Васојевић, Н., Вучетић, И., Кирин, С.: Примена лин менаџмента у школама...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 77–88

развоју педагогије као науке о васпитању јер омогућавају интензивно проучавање свих питања која се тичу образовног система и његовог унапређења.
Полазећи од методолошких предности студије случаја, која продире у суштину
ствари, и, притом, доприноси очувању целине случаја и наглашава јединственост и непоновљивост (Милинковић, 2017: 47), било је кључно да се
централни део рада представи на овај начин.
Васпитнообразовни систем, као место које прати актуелне друштвене
промене на националном и глобалном плану, пружа могућност за проучавање
интернационалних метода. Имајући у виду наведене чињенице, ауторке рада су
препознале примену лин менаџмента у норвешком образовном систему као добру
праксу и одлучиле су се да лин модел представе кроз приказ студије случаја.
Одрживи успех може се постићи ефикасном употребом људског капитала, укључујући тимски рад (Tilfarlioĝlu, 2017). Лин приступ има корене у
производњи. Првенствено се везује за иновативну организацију производње
јапанске аутомобилске индустрије развијену почетком 1980-их у Тојоти
(Toyota), са основним циљем уклањања расипања то јест, елиминисања свих
активности које не доприносе крајњој вредности производа (Чечевић, 2016).
Током последње деценије лин се проширио и изван области производње и
постао методологија за унапређење, пре свега у сектору услуга и организацијама јавног сектора које желе да побољшају своју ефикасност и вредност за
купце. Сама реч „lean” значи „витак, мршав”, а лин концепт подразумева
неколико појмова истовремено: лин филозофија, лин организација, лин приступ, лин менаџмент, лин производња, итд. (Žvorc, 2013). Основна идеја која
се крије иза лин производног система јесте елиминисање расипања, смањење
трошкова и побољшавање услова рада запослених, другим речима свеукупно
побољшање квалитета. Култура лин производње има утицај у сваком аспекту
производње, односно стварања вредности, елиминишући расипање у виду
смањења трошкова, генерисања капитала, повећања продаје, побољшања
услова рада и мотивације радника, као и настојања да се остане конкурентан
на све већем светском тржишту (Радошевић и сар., 2011).

ЛИН У ОБРАЗОВАЊУ
Институције образовања налазе се међу организацијама које могу имати
користи од примене сведених лин алата и техника на оперативном,
административном и стратешком нивоу (Вукадиновић, Мацузић и Ђапан,
2017). Образовне институције данас се суочавају са већом конкуренцијом него
раније и међусобно се такмиче да привуку ученике, буду престижне, прикупе
средстава, квалификоване раднике итд. Поред тога, ограничено државно
финансирање и други спољни притисци условљавају образовне институције да
размотре и нове начине рада који ће им обезбедити одрживост и подићи
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конкурентност. Често се може чути на научним скуповима и у школама, да су
наставници XXI века задужени да раде више са мање, па се оваква сведена
филозофија заиста намеће као логично решење за значајно побољшање
квалитета.
Савремени свет је повезан са технологијом, што представља изазов и
поставља захтеве да се образовни системи често мењају и прилагођавају
новој стварности, а лин приступ се управо базира на сталном побољшању.
Међутим, у нашој литератури готово да не постоје студије које се баве
проучавањем и применом лин метода у образовном систему. С друге стране,
ако се претражи Скопус (eng. Scopus) база, могу се пронаћи подаци који указују да је ова тема веома популарна и заступљена у свету, што указује на
потребу да се детаљно проуче, истраже и анализирају могућности примене
лин метода у школама у Србији.
Лин пракса је показала да нови образовни концепт може створити
додатну вредност тако што ће одржати свест запослених на високом нивоу,
смањити трошкове укључених установа, скратити време припреме наставе,
уклонити расипање и омогућити услове да се едукација одвија на планиран
начин (Tilfarlioĝlu, 2017). Циљ овог програма је повећање продуктивности, а лин
едукативни менаџмент је модел промене који се поступно може имплементирати у образовне установе, али и у друге организације. Лин приступ
почиње са образовањем константно да се развија кроз образовни процес, јер
захтева стално усавршавање запослених. Јалћин Тилфарлиолу (Yalçin Tilfarlioĝlu) истиче да су највећа препрека са којом се суочава лин образовна адаптација,
управо негативне навике појединца које се „ослањају” на традиционали начин
стицања знања. Другим речима – уздржавање од напретка и иновација. За
успешну имплементацију лин образовног модела од великог је значаја да
запослени разумеју његове предности и потенцијал за унапређење даљег развоја
образовне институције. Прва компонента коју треба разумети како би се Лин
образовање увело у праксу је лин размишљање. Лин размишљање је систем
размишљања који се заснива на ефективној употреби свих потребних
образовних компоненти и елиминисању свих компоненти које нису потребне у
образовању, a које стварају „расипање” у процесу преношења и усвајања знања.
Кроз Лин размишљање едукатори и „ученици” ће лако идентификовати захтеве
за учење на највишем нивоу и користити га да на ефикасан начин савладају
наставне садржаје без изгубљеног времена (George & George, 2003). Друга
компонента линове едукативне адаптације је лин култура на којој почива
целокупна лин филозофија. Као резултат, адекватно обучени запослени ће на
ефикасан начин обављати задужења у радном окружењу, при чему ће се
целокупан процес одвијати према лин обрасцу: људски капитал – производни
капитал – радно окружење (Kirin, Vasojević i Vučetić, 2019).
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Лин радно окружење укључује специфичну организацију визуелно
прилагођеног радног места, засновано на методу 5С, који подразумева
спровођење пет специфичних техника:
1. сортирање (sort) – уклањање непотребних докумената и материјала
који ометају главне радне активности;
2. уређење (setinorder) – организовање и уређење радног места тако да
су при руци алати и документи који се често користе, а даље они
који су ретко користе;
3. чишћење (shine) – одржавање радног места и припадајуће опреме у
стању „као ново”, тј. после сваког радног дана уклањање свих
непотребних фасцикли, докумената и папира са радног стола и из
фиока;
4. стандардизација (standardize) – успостављање правила којим се
радно место доводи у напред дефинисано стање;
5. одржавање (sustain)
свакодневну рутину.

–

увођење

свих

поступака

методе

у

На тај начин се смањује непотребно кретање за дохватање докумената
и алата и доприноси смањењу грешака.
На оперативном нивоу може се боље организовати процес наставе и
смањити расипање у виду:
- Стално умиривање ученика у учионици;
- Тражење потребних дидактичких материјала без дефинисаног места
одлагања;
- „Излети” ван учионице како би се узела потребна дидактичка средства/материјали;
- Тражење датотека на рачунару.
Стандардизација у образовању може представљати начин на који се
започиње и завршава час с циљем да се повећа исход усвајања нових садржаја.
Пример примене лин приступа биће објашњен у наставку кроз приказ
студије случаја.

ПРИКАЗ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА:
BAERLAND PRIMARY SCHOOL
Са променом и трансформацијом друштва долази и до промене дидактичких модела, као и до нових циљева које треба да поставе креатори
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образовних политика како би образовање било конкурентно у савременом
друштву. Родитељи желе најквалитетније образовање за своју децу, без
обзира да ли су школе део приватног или јавног сектора образовања.
Савремена школа данас тежи да повећа резултате ученика, обезбеди
ученицима више времена за учење, наставницима више времена за наставу и
притом оствари повећање квалитета наставе. Главно питање које се намеће
јесте: Како побољшати радно окружење за наставнике? Како створити
атрактивније радно окружење у школи и како уклонити садржаje који
непотребно одузимају време у управљању процесом наставе? Одговор на ова и
друга питања пронашао је директор основне школе у Норвешкој (Baerland1
Primary School)2. Како би школу учинио конкурентном, а притом и ефикасном
за ученике и запослене, одлучио је да у оквиру целокупне организације спроведе
и примени лин приступ.
Сврха примене лин принципа била је да омогући „ефикасније учење”.
Први корак у процесу увођења лин модела у школу било је упознавање
наставника са лин принципима у оквиру локалних фирми чије се пословање
базирало на лин моделу, кроз обуку и стицање елементарних знања.
Главни принципи који су их определили за увођење Лин приступа су:
1) Повећати учинак исхода учења кроз фокусираност на континуирано
унапређивање школе и индиректни процес учења;
2) Створити више времена за учење. Усредсредити се на уклањање
„расипања” и свега онога од чега ученици немају никакве користи при учењу
(обезбедити бољи квалитет наставе);
3) Створити организацију за учење (омогућити још боље радно окружење и више времена за основне задатке). Осигурати наставак најбоље праксе;
4) Поштовање човека, одраслих и деце; кроз укљученост, припадност,
одговорност, сарадњу и заједницу (Berner, 2014).
Данас се основна школа Берланд фокусира на три Лин праксе (Netland,
2015):
I Организација „5С” на радном месту
Организација 5С започиње са наставницима, а не са ученицима. Ради се
о одржавању организованог и ефикасног радног простора без нереда и губитка
времена за потрагу и припреме. Метод 5С суочава се са додатним изазовима у
школском окружењу, јер је школа јавно место са много корисника. На пример,
после редовне наставе могу се одржавати културни и спортски догађаји, као и
1
2

https://www.minskole.no/Baerland.
https://planet-lean.com/primary-school-lean-norway/.
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други видови окупљања. Свакa активност носи јединствене захтеве (нпр. распоред, организација просторија) и материјале, при чему су корисници углавном деца различитог узраста. Без употребе ефикасних система 5С, школе могу
брзо постати „уточиште” за расипање и неред. Како би се унапредила организација простора и како би школа после активности остала у уредном стању,
уведена су визуелна упутства у којима се обележавања врше помоћу трака
(„лекција у једној тачки” – је једноставна визуелна рутина)3. Такође, приликом
коришћења материјала врше се обележавања на основу којих се тачно стиче
увид у учесталост њихове употребе, тачније која дидактичка средства се
користе у настави, ваннаставним активностима, а која не. Сви запослени припадају групи за унапређење која покушава да открије расипање у организацији. Важно је открити „уска грла” у протоку вредности и погодније начине за
реализацију наставних и ваннаставних активности. Такође, уочити активности
и садржаје који доводе до губитка времена и енергије: материјале који нису
ефикасни или недостају у самом процесу, рутине и поступке који се могу
поједноставити, а све како би операција била што боља за главни задатак
утрошити време и енергију на ученике. Промовисање „најбоље праксе” у учионици, такође, је део рада на побољшању. Међутим, да би систем био још ефикасније унапређен и да би ученици схватили лин филозофију, потребно је ученицима давати и домаће задатке. Лин филозофија базира се на укључивању и
едукацији свих чланова тима, а укључивањем ученика у процес омогућава се
унапређење школског система у целости.
У овом приказу студије случаја ученици су од својих наставника
добили следећи домаћи задатак: „Ученик треба да одабере мање подручје где
ће применити 5С алат за сређивање ормара, фиока и полица”. Задатак доноси 5
бодова распоређених у категоријама:
1) Сортирати: Извадите садржај ормара, уконити непотребне ствари;
2) Систематизовати: разврстати потребне ствари према намени и према
учесталости коришћења;
3) Очистити; држати све ствари уредним и чистим;
4) Стандардизовати: Одредите стандардне поступке који обезбеђују
„жељено стање” за уредност ормара;
3

При уређењу радног места корисно је применити визуелне технике означавања посебним
бојама алата и фасцикли са документима која су свакодневно, недељно, месечно или
полугодишње потребна. Такође се могу поставити и маркери као подсетник за дане када
се одређени послови морају спровести. Визуелизација помаже да се кроз поједностављено
представљање главних информација спрече грешке, чиме организовано радно место
захтева мање људског напора, мање простора, мање капитала и времена да би се обавио
радни задатак (Greif, 1991).
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5) Обезбедити континуитет: Стварање добрих навика и промена лоших
навика у вези са одржавањем ормара. Усвојене вештине могу се
назвати „самодисциплином”.4
Стандардизација (ван)наставног процеса захтева да сваки процес буде
анализиран, оптимизован и документован писаним поступцима. Процес за
стандардизацију обично захтева обуку запослених и мере за праћење активности и обезбеђивање начина за визуализовање проблема који представљају
резултат нестандардне активности.
Уређен систем и ред око нас ствара мир, омогућава преглед и развија
осећај одговорности, а елиминише недостатке времена и фрустрацију. Овакав
начин организације довео је школу Берланд на позицију посебно атрактивне
школе.
II Континуирано побољшање
Радни дан у Берланду почиње окупљањем свих запослених на петоминутном јутарњем састанку. Ови састанци усмерени су на оперативне задатке и
омогућавају брзо решавање проблема. Запослени, такође, одржавају седмичне
састанке пред визуалним тимом, где презентују остварене резултате и циљеве.
Сугестије за побољшање и приговори постављају се коришћењем белешки
које се оглашавају. Основна школа Берланд такође је експериментисала са
мапирањем токова вредности (за развојни процес локалних наставних планова
и програма) и користила је А3 размишљање за ефикасну комуникацију и
решавање проблема. Да би се проблем заувек уклонио, неопходно је извршити
анализу како би се идентификовао основни узрок или узроци, тј. мора се доћи
до корена проблема. Приликом примене А3 методе могу се користити различите процедуре за проналажење основног узрока проблема, као што су дијаграм рибља кост 5м (од Man-људи; Machinery-Опрема; Materials-Материјали;
Milieu-Околина и Methods-Методе) и „5 зашто”.
Решавање проблема А3 је прича о решавању проблема и алат за дијалог
током целог процеса.
А3 даје одговоре на следећа питања: 1. Коју тему или проблем ћемо
решити?; 2. Ко је одговоран (власник А3)?; 3. Шта је основни узрок проблема?; 4. Који су могући корективни поступци?; 5. Како одлучити које корективне мере одабрати?; 6. Како бисте се сложили са предложеним?; 7. Који је
ваш план имплементације? (шта, како, ко где, када)?; 8. Како знате да корективне мере делују?; 9. Које бисте мере праћења предложили у вези са очекиваним

4

https://www.minskole.no/Baerland/Underside/6667.
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проблемом?; 10. Како ћете пренети знање? Примена модела А3 кроз формулисана
питања олакшава дијалог и укључује све чланове тима до самог краја5.
Ученици, такође, учествују у активностима побољшања. „Разредни
савети” замењени су са „састанцима за унапређење наставе” (од 4. разреда
надаље). Ти састанци одржавају се испред одбора за визуелно унапређење. Као
резултат ових састанака имплементирано је више од 1.200 предлога побољшања. Фокус је на томе да сваки дан буде мало бољи од претходног дана; Сваког дана, сви запослени морају размишљати о томе како се мали или велики
процеси могу побољшати.”6
III Стандардизација наставе
Приликом имплементације лин пракси, као најзахтевнија за примену у
Берланд школи, показала се стандардизација наставе. Многи наставници су
се плашили да би стандардизација онемогућила креативност у настави, као и
удовољење потребама динамичне и јединствене разредне заједнице која
укључује различите појединце. Лако је разумети њихову забринутост, ако
узмемо у обзир начин рада једне аутоиндустрије и замислимо рад Тојотине
монтажне линије коју наставници треба да примене у школској пракси.
Међутим, школа није имала за циљ да достигне обим стандардизације коју
Тојота имплементира. Уместо тога, школа је покушала да постигне договор о
неким уобичајеним праксама наставе (на пример, како ефикасно започети и
завршити наставу), са крајњим циљем повећања квалитета образовања. Како
би се остварио циљ, било је потребно подстицати наставнике да међусобно
деле најбољу праксу у циљу побољшања целокупног наставног процеса. Из
дечје перспективе, праћење подучавања би могло бити лакше ако би се
приступи усклађивали. Такође, најбољи наставници не би требало да
задржавају савете и препоруке о подучавању за себе како би остали
најпопуларнији међу наставницима у школи, већ своју изузетну наставну
вештину треба да учине боље „видљивом” како би други могли да уче од
њих. Циљ увођења ове праксе је да „пожељне стандарде у настави” учини
јасним, чиме би се наставницима омогућило да их на једноставан начин
примене у различитим варијацијама у оквиру свог наставног програма и тиме
унапреде квалитет својих предавања.

5
6

https://www.minskole.no/Baerland/Underside/6679.
https://www.minskole.no/Baerland/Underside/6656.
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Табела 2. Пример примене лин приступа у завршној фази часа
(Nygård Ravndal, 2014)
Шта?

Резиме

Повратне
информације
Прелази/5С

Учитељ ће увек
„узети команду”
и имати форму/
облик за
сумирање/
завршетак часа

Како?
- Пописати резултате учења жутим папирићима;
- Мислити – седети заједно – делити, то је неко са ким
учиш и сарађујеш, усмено и писмено, ученик даје
усмену повратну поруку учитељу на излазу из учионице;
- Мала провера (шта си научио на часу);
- Мапе ума на пример у свесци/уџбенику за размишљање;
- Показати доступност циља од 1 до 10 путем показивања тачног броја на прстима;
- Проценити резултате учења према критеријумима
(црвено – жуто – зелено).
Дајте усмено/писмено повратне информације о
постигнутом циљу.
Ставите књигу уредно у полицу/торбу, очистите сто,
оперите даску, припремите се за следећи сат, ставите
опрему на своје место.
– Ово може бити урађено на много различитих начина,
све након циља/предмета и тако даље:
- Учитељ повлачи нити/конце на часу. Како се осећаш
у вези са тим?;
- Ученици ће рећи најмање једну ствар коју су научили
на часу од других;
- Прописати резултате учења (на пример, решити један
математички проблем);
- Користити планер да би „доказао” учење – задаци
који су рађени на часу преправиће се од стране ученика уз помоћ рађеног/ученог/решења (у књизи/на
папиру/на табли/усмено) = аутоматска рефлексија у
погледу учења код ученика – „подизање погледа” од
овог часа до општих циљева.
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ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ
Иако се лин као метод у области образовања већ примењује у неким
земљама у иностранству, код нас је потпунo непознат. Уколико би се препознао његов потенцијал, уз све израженију свест о значају улагања у образовање
како за појединца тако и за ширу друштвену заједницу, развојем људског
капитала и унапређењем радног окружења могле би се дефинисати смернице
напредног образовног модела.
Да би се лин принцип успешно применио у школи, потребан је пажљив
одабир и прилагођавање низа принципа и пракси лин приступа. Треба разумети да ученици нису ни „купци” ни „производи”, као што је случај код традиционалне Тојотине производње. Ученици, свакако, нису производи који треба
да буду опремљни знањем на исти начин на који су састављени делови шасија
у фабрици аутомобила (Netland, 2015). Иако примена лин размишљања у
школи није исто што и примена у аутомобилској индустрији, не значи да
образовни сектор не може пронаћи инспирацију за побољшање продуктивности у односу на оно што је још увек најконкурентнија индустрија на свету. У
образовном систему највећи допринос који ће Лин пружити је да програм
наставе буде уравнотежен и прочишћен од вишкова. Овај приступ помоћи ће
да се изради уравнотежен наставни програм, који ће оспособити ученике за
успешно учење пружајући повећану продуктивност у свим фазама образовног
процеса. Када се лин прилагоди области образовања, то ће донети организациони програм за развој који унапређује све поједине институције образовања
у циљу повећања личне перформансе и задовољства послом. Такође, лин ће
идентификовати и испитивати елементе који успоравају и спречавају рад у
образовном процесу. Школе које се определе за лин филозофију омогућиће
сваком ученику да искуси успех и подигне своје перформансе на највиши
ниво.
Пракса у норвешкој школи показује да је потребно сагледати савремену
школу као широк контекст, који захтева од директора да остварује велики број
улога и реализује различите програме. Такође, имплеметација лин метода у
Берлан школи, показала је да се неки елементи лин размишљања могу успешно прилагодити образовном систему, при чему се стварају бољи услови за
подучавање и учење који образовну институцију чине савременом у приступу
и конкурентном у односу на окружење.
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ПРИМЕНЕНИЕ LIN МЕНЕДЖМЕНТА В ШКОЛАХ:
ОБЗОР ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ
Аннотация
Идея LIN возникла в автомобильной промышленности, где быстрые
сборочные линии и стандартизированные рабочие процедуры представляют собой
совершенно другую среду, чем школа. Тем не менее, в мире признается, что
принципы LIN-мышления могут в значительной степени применяться во многих
областях человеческой деятельности. Целью данной работы является
демонстрация того, как инструменты и принципы философии LIN могут быть
реализованы в области образования и применены для повышения эффективности.
Лица, формирующие политику в области образования в Сербии, предлагают
различные модели, которые повысят эффективность системы образования, и
может быть полезно рассмотреть LIN подход, который показал свои преимущества
в мире. Статья основана на анализе соответствующих источников научной и
профессиональной литературы. Авторы использовали обзор литературы и
применение ссылки в образовании на тематическое исследование, чтобы
объяснить связь между философией LIN и образованием, чтобы ответить на
вопросы о том, какие выгоды могут ожидать современные школы от применения
этой философии.
Ключевые слова: образование, LIN, LIN подход, управление.

88

ЗБОРНИК РАДОВА
Педагошки факултет у Ужицу
Година 22 • Број 21 • Децембар 2019
ISSN 2560-550X

УДК 316.647.8(=214.58)(497.11)
Изворни научни чланак • 89–108
Примљен: 5.10.2019.
Прихваћен: 20.11.2019.

Марија С. Смуђа*
EyeSee, Београд
Слађана Р. Луковић*
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
Данијела С. Петровић*
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА И СТРУКТУРА
СТЕРЕОТИПА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРЕМА РОМИМА: КВАНТИТАТИВНА И
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА**1
Апстракт: Социјална дистанца је предмет многих истраживања, а посебно
је актуелно питање истраживања социјалне дистанце према Ромима.
Истраживање које смо спровели имало је неколико циљева. Основни циљ се
односио на утврђивање постојања и интензитета социјалне дистанце према
Ромима код ученика основношколског узраста. Специфични циљ истраживања се
односио на утврђивање постојања разлика у изражености социјалне дистанце код
ученика који имају и који немају чест контакт са Ромима. У истраживању су
учествовала 152 ученика четвртог и осмог разреда основне школе. За испитивање
социјалне дистанце коришћена је Богардусова скала, прилагођена за децу.
Спроведене су и две фокус групе са циљем добијања квалитативних података.
Резултати показују да је социјална дистанца према Ромима изражена, те да је
најнепожељнији однос са Ромима седење у клупи, док се најлакше прихвата да
Ром иде у исту школу. Утврђено је да ученици који имају више контаката са
Ромима имају и мање изражену социјалну ди- станцу према њима. Квалитативна
анализа података указује на већу заступљеност негативних стереотипа о Ромима.
Да би се добила права слика структуре социјалне дистанце према Ромима,
неопходно је комбиновати квантитативне и квалитативне мере.
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УВОД
Појам социјалне дистанце први пут користи социолог Парк (Парк, 1902,
према: Поповић и сар., 1988), премда се овај појам највише везује за Богардуса, који је конструисао скалу за мерење овог феномена (Bogardus, 1925).
Скалу социјалне дистанце Богардус углавном примењује за испитивање
односа према различитим етничким групама и тада се говори о етничкој дистанци, мада се ова скала може употребљавати и за испитивање односа према
групама друге врсте.
Различити аутори на различите начине дефинишу социјалну дистанцу.
Она се може одредити као мера разумевања и интимности која карактерише
предсоцијалне и социјалне односе уопште или као различити ступњеви
осећања интимности које припадници једне друштвене групе доживљавају у
односу на припаднике других друштвених група исте врсте (Хавелка и сар.,
2004). Социјална дистанца, теоријски, може да се схвати и као ставовска
предиспозиција за дискриминаторско понашање према различитим
маргиналним групама (Васовић, 1995, према: Мићевић, 2005).
Да би се социјална дистанца могла мерити, она се мора операционално
дефинисати, најчешће преко узорака конкретних односа у које припадници
група могу да ступају. На пример, према Богардусу социјална дистанца укључује следеће категорије односа, од највеће блискости ка најмањој: блиско
сродство путем брака, чланство у истом клубу као израз блиског пријатељства, становање у истој улици, запослење у истој професији, држављанство у
истој држави, посета земљи, искључење из земље (Bogardus, 1925; Хавелка и
сар., 2004). Поједини аутори укључују друге врста односа: прихватио/ла бих
за интимног пријатеља, затим плесао/ла бих са њим/њом, путовао/ла бих
истим колима са њим/њом, не бих желео/ла да живи у мом комшилуку, па све
до учествовао/ла бих у његовом/њеном линчу, као одраз највеће социјалне
дистанце (Triandis & Triandis, 1962).
Питање социјалне дистанце једно је од веома важних питања на простору Југоисточне Европе, а такође и проблем којим се баве како психолози,
тако и социолози и истраживачи који долазе из других дисциплина. Социјална
дистанца, или прецизније, етничка дистанца, била је чест предмет истраживања на подручју бивше Југославије, па и на подручју Србије, као мултиетничке државе. Резултати истраживања Бироа и сарадника (Биро и сар., 2000;
Биро и сар., 2002) етничка дистанца према десет народа у периоду од 1997. до
2002. године, била је на релативно високом нивоу, што није био случај у
периоду пре ратних сукоба на територији Балкана (Пантић, 1991). Током
ратних сукоба дистанца се повећава, те у једном истраживању нађено да би
само 25% Срба прихватило породичне везе са Хрватима, 19% са Бошњацима и
16% са Албанцима (Кузмановић, 1994). Народи према којима, најчешће из
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историјских и религијских разлога, постоји најизраженија дистанца јесу:
Албанци (Секељ, 2000), Роми (Ђорђевић, 2002; Францешко и сар., 2005; Кајон
и сар., 2007; Жолт и Коковић, 2005; Миладиновић, 2008), Муслимани, Мађари
и Хрвати, док се, с друге стране, Црногорци и Македонци доживљавају као
Србима блиски народи (Биро и сар., 2000; Биро и сар., 2002; Михић и Михић,
2003). Претходна истраживања показују велику социјалну дистанцу код деце
раног основношколског узраста према Ромима и Албанцима (Михић и Михић,
2003), док истраживања спроведена на територији бивше Југославије показују
да се највише одбацују Роми (Ђуровић, 2002; Пухало, 2003, Турјачанин 1999;
Хрватић, 2004).
У студији у којој су комбиновне експлицитне и имплицитне мере
аутори су испитивали ефекте интергрупних контаката у инклузивној и неинклузивној средини и показали да контакт са ромском децом у инклузивној
образовној средини води позитивнијем експлицитном понашању према овој
групи, али да нема разлика на имплицитном нивоу (Žeželj, Јаkšić i Јošić, 2015).
Имплицитни ставови вуку корене из искустава ране социјализације и
активирају се изнова током живота индивидуе, те су на тај начин отпорнији на
промене. Имплицитни ставови се обично процењују коришћењем поступака
који мере латенцију одговора и могу да буду предиктивнији у односу на одређене форме понашања. Насупрот њима, претпоставља се да су самоизвештаји
о групним преференцијама скорије стечени и самим тим подложнији променама (Žeželj, Јаkšić i Јošić, 2015). И у студији других аутора у којој су комбиноване експлицитне и имплицитне мере указано је да постоји јака преференција већинске групе код обе групе деце (и ромске и српске групе) и да имплицитне преференције јачају са узрастом (Radoš, Zdraveva i Žeželj, 2019). Ови
резултати указују да само школовање неће умањити негативан социјални
идентитет и да мањинске групе деце морају бити стратешки оснаживане на
ширем друштвеном плану који би обухватио систематске мере подршке и
инклузије Рома у заједницу у којој живе, пре свега кроз континуирано образовање на свим нивоима, као и кроз адекватну социјалну и здравствену заштиту.
Истраживањем које се бавило променама у изражености предрасуде
према Ромима пре, непосредно након и 17 месеци после приказивања ријалити емисије у којој је победник био припадник ромске мањине, утврђена је
мања израженост експлицитних, али и имплицитних предрасуда према
Ромима, него у раздобљу пре емисије (Löw Stanić, 2014). Резултати овог
истраживања указују да, иако и даље нижи него пре емисије, постоји тренд
поновног пораста предрасуда 17 месеци након емитовања емисије. Аутор
закључује да би већ и једна телевизијска емисија могла довести до знатног
смањења предрасуда, као и да се то може остварити медијским контактом с
припадником мањине и опажањем позитивне мањинско-већинске
интеракције, али и изложеношћу медијској агенди која промовише норме
међугрупне интеракције (Löw Stanić, 2014). Испитујући антиромске ставове
као јединствену форму предрасуда у Мађарској и Словачкој, аутори су потвр-
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дили да су интергрупни контакти са Ромима повезани са негативним ставовима, да су предрасуде углавном изражене на негативне начине, што је
омогућено друштвеним контекстом који одобрава ова уверења, као и да
романтизиране идеје о културолошким разликама између ромске и неромске
популације доприносе психолошком дистанцирању Рома од друге националне
групе (Kende, Handarics & Lášticová, 2017).
Поставља се питање одакле потиче тако висока дистанца будући да су
Роми најбројнија мањина у Србији. До сада су најчешће били изложени углавном негативној дискриминацији, а интеграција на којој се радило углавном је
значила асимилацију (Јакшић, 2002). Једна од замерки истраживањима која се
баве социјалном дистанцом јесте и неузимање у обзир контекста у коме се
социјална дистанца мери, а на који је она осетљива (Verkuyten & Kinket, 2000).
Међутим, када бисмо приликом мерења дистанце према Ромима узели у обзир
и контекст и прихватили да је социјална дистанца осетљива на конфликте међу
групама, то би објаснило релативно високу дистанцу према Албанцима,
Хрватима, Мађарима и Муслиманима, али не и према Ромима да са њима није
било конфликата на нашој територији, на којој они већ дуго живе са њима
(Францешко и сар., 2005).
Последњих година се у нашем друштву улаже све више напора да се
обезбеде услови за инклузију Рома, пре свега у образовни систем. Нова законска регулатива и друге мере подршке довеле су до тога да се број ромске деце
у редовним школама све више повећава. На тај начин се неромска деца налазе
у свакодневном контакту са ромском децом у школском окружењу. Теоријски
посматрано, контакт између две групе би требало да доведе до смањења предрасуда и социјалне дистанце (Шериф и Шериф, према: Рот, 2006; Fichten et al.,
2005), али исто тако и хипотеза контакта тврди да неће сваки контакт између
група бити позитиван и довести до смањења предрасуда. Нека истраживања
показују да контакт са групама према којима постоје стереотипи и висока
социјална дистанца утиче више на когнитивну димензију става, него на афективну (Jaffe, 1967). Да би он био продуктиван, групе у контакту морају бити
равноправне, јер контакт између група у којима је једна супериорна, а друга
инфериорна неће резултирати позитивним исходом пошто у тој интеракцији
нема равноправне расподеле моћи (Рот, 2006; Францешко и сар., 2005).
Школско одељење је простор где се деца налазе или требало би да се налазе у
равноправном положају и контакт у таквим ситуацијама би требало да доведе
до смањења социјалне дистанце (Францешко и сар., 2005).
Међутим, различита истраживања су показала високу социјалну дистанцу према ромској деци и код деце која имају и код деце која немају свакодневни контакт са Ромима (Францешко и сар., 2005). У покушају да одговоре на
питање да ли ступањ (не)прихватања Рома зависи од њихове просторне удаљености/близине, аутори су реализовали истраживање у регији у којој су Роми
најзаступљенија мањинска заједница и закључили да у условима мале физичке
међусобне дистанце, у којој су осигурани чешћи међуетнички контакти,
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близина Рома чак смањује ступањ прихватања социјалних односа са њима
(Šlezak i Šakaja, 2012). Притом се истиче да ова инверзија на Богардусовој скали
социјалних односа, при којој се просторни јавни контакт прихвата теже него
интимнији и личнији контакт, несумњиво чини да се одржава висок ступањ
просторне сегрегације Рома. Такође, истраживање социометријског положаја
Рома показало је да они имају нижи социометријски статус него друга неромска
деца (Кајон и сар., 2007). Овим истраживањима недостају квалитативни подаци,
који би говорили о току самог процеса, разлозима за постојање социјалне дистанце, факторима који утичу на њено јављање и одржање.

ПРОБЛЕМ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Основни проблем истраживања јесте однос ученика основношколског
узраста према Ромима, као и да ли са узрасним променама долази и до промена у социјалној дистанци према Ромима. Поред тога, може се претпоставити и постојање разлика у односу између података добијених квантитативним (Богардусова скала) и квалитативним (фокус групе) путем. Очекивано је
да када се од деце захтева да се определе за неки избор, она то и чине, али у
позадини њихових одлука могу стајати различити разлози, који их мотивишу
да такве изборе праве. Због тога је употребом квалитативне методологије
могуће добити потпуније податке о испитиваним феноменима.
Спроведено истраживање имало је неколико циљева. Основни циљ се
односио на утврђивање постојања и интензитета социјалне дистанце према
Ромима код ученика основношколског узраста, као и разлике између ученика
различитог узраста и пола. Затим, следећи циљ се односио на утврђивање
постојања разлика у изражености социјалне дистанце код ученика који имају
и који немају чест контакт са Ромима. Истраживање је заокружено добијањем
квалитативних података о социјалној дистанци.
Истраживање је спроведено на испитаницима у западној Србији, у Златиборском округу, те би се резултати могли применити на просторни оквир
истраживања, а уз извесну опрезност у генерализовању и на остала подручја.
Према подацима пописа из 2002. године, у етничкој структури Србије (без
Косова и Метохије), Срби као већински народ чине 82,9% укупног становништва, док се међу највећим националним мањинама налазе и Роми (1,4%)
(Радушки, 2004). Посматрано по окрузима, Роми су највише заступљени у
изразито хетерогеном Пчињском округу (12,1 хиљада), а најмање у
општинама Златиборскога и Моравичког округа (oд 0,0% до 0,3%) (Радушки,
2004). Иако су Роми на подручју округа на коме је изведено истраживање
заступљени у мањој мери у односу на остале округе Србије (у којима их има
знатно више) занимљиво је истражити да ли и у оваквој средини постоји
изражена дистанца према тој етничкој скупини.
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МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Узорак
У истраживању су учествовала 152 испитаника.Узорак је био пригодан,
чинили су га ученици четвртог и осмог разреда Основне школе „Стеван
Чоловић” у Ариљу. Ову школу је текуће школске година похађало 17
ученика ромске националности, девет ученика у млађим и осам ученика у
старијим разредима.
Полна и узрасна структура узорка приказана је у Табели 1. Већину узорка
су чинила ученици српске националности (96%), док је Рома (4%) и Црногораца
(1%) било знатно мање, при чему није било припадника осталих нација.
Табела 1. Полна и узрасна структура узорка

IV
разред
VIII
разред
Укупно

f
%
f
%
f
%

М

Ж

Укупно

38
25
47
31

33
22
34
22

71
47
81
53

85
56

67
44

152
100

Технике истраживања и инструменти
За добијања квантитативних података о социјалној дистанци коришћена је верзија Богардусове скале социјалне дистанце прилагођена за децу,
коју су конструисали Францешко и сарадници (Францешко и сар., 2005). Скала
се састојала из четири типа односа (да живи у твојој улици, да иде у твоју
школу, да седи са тобом у клупи и да буде твој другар) и шест етничких група
(Срби, Мађари, Роми, Хрвати, Црногорци и Албанци). Измена у односу на
оригиналну скалу социјалне дистанце (Францешко и сар., 2005) јесте то што су
као етничка група искључени Русини, будући да на подручју на коме је
истраживање спроведено готово да нема припадника ове нације. Уместо
Русина у скалу социјалне дистанце увршћени су Црногорци. Ученици су за
сваку групу процењивали прихватљивост за сва четири типа односа. У истраживању су друге нације коришћене како би се омогућила компарација са
резултатима добијених приликом мерења социјалне дистанце према Ромима.
За добијање квалитативних података о социјалној дистанци коришћена
је метода фокус групе.
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Процедура истраживања
Ученици четвртог и осмог разреда су испитани групно помоћу упитника. У испитивању је учествовало шест одељења, а испитивање сваког одељења је захтевало пола школског часа. Током давања инструкције за попуњавање упитника јасно је наглашено да се питања у упитницима односе на
етничке групе генерално, а да се ни у једном тренутку не мисли на неку одређену особу.
У циљу добијања квалитативних података о социјалној дистанци реализоване су две фокус групе (једна са ученицима IV разреда и друга са ученицима
VIII разреда) у којима је било по девет учесника. Групе су биле уједначене не
по полу и школском успеху. Физички и социјални услови су били оптимални;
временски су трајале 45 до 60 минута.

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА
Социјална дистанца на целокупном узорку
У Табели 2 су приказани проценти и фреквенце ученика, на нивоу
узорка у целини, који не би прихватили да припадници српске, мађарске,
ромске, хрватске, црногорске и албанске националности живе у њиховој улици,
иду у њихову школу, седе са њима у истој клупи или буду њихови пријатељи.
Табела 2. Врсте социјалних односа које ученици не би прихватили

Живи у
твојој
улици
Иде у
твоју
школу
Седи са
тобом у
клупи
Буде
твој
другар

f

Срби
4

Мађари
22

Роми
41

Хрвати
37

Црногорци
15

Албанци
65

%

3

15

27

25

10

43

f

1

25

21

38

9

65

%

1

16

14

25

6

43

f

4

49

70

57

26

89

%

3

32

46

38

17

59

f

2

34

45

51

17

83

%

1

22

30

34

11

55
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Применом анализа статистике закључивања добијено је да постоје статистички значајне разлике у социјалној дистанци према припадницима појединих националности. Забележена је социјална дистанаца према припадницима
ромске националности (t(150) = 10,429, p < 0,01), као што се види на основу
резултата који су приказани у Табели 3.
Табела 3. Степен укупне социјалне дистанце
Етничка група
Срби
Мађари
Роми
Хрвати
Црногорци
Албанци

min

max

AS

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0,07
0,86
1,18*
1,21*
0,44
2,01*

SD
0,42
1,31
1,39
1,63
0,98
0,98

Напомена: * социјална дистанца значајно изражена на нивоу 0,01

Највећа социјална дистанца је добијена код односа који подразумева
седење у клупи са учеником друге националности, што се разликује од претпостављеног да ће највећа социјална дистанца бити присутна приликом избора
другара другачије националности (Табела 4). Такође, добијени резултати показују да је највећа дистанца присутна за седење у клупи, а најмања за однос када
други ученик треба да иде у исту школу (t(150) = 14,268, p < 0,01).
Уколико се у анализу узму само Роми, налази се потврђују. Као што
видимо из Табеле 2 највећа социјална дистанца је добијена код односа који
подразумева седење у клупи (46% ученика не би прихватило да седи у клупи
са ученицима ромске националности), а најмања за однос када ученици ромске националности треба да иду у исту школу (само 14% не би прихватило да
они иду у исту школу, док остали, њих 86% ученика, то прихватају).
Табела 4. Степен неприхваћености појединих врста односа
Живи у твојој улици
Иде у твоју школу
Седи с тобом у клупи
Буде твој другар

min
0
0
0
0

max
6
6
6
6

AS
1,23
1,05
1,95*
1,54

S
D
1,44
1,3
1,68
1,5

Напомена: * социјална дистанца значајно изражена на нивоу 0,01
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Полне и узрасне разлике у социјалној дистанци према Ромима
У Табели 5 су приказани проценти и фреквенце ученика подељених по
полу, који одређене односе са одређеним етничким групама не би прихватили.
Табела 5. Полне разлике и врсте социјалних односа
које ученици не би прихватили

М
Срби
Ж
М
Мађари
Ж
М
Роми
Ж
М
Хрвати
Ж
М
Црногорци
Ж
М
Албанци
Ж

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Живи у
твојоj
улици
0
0
4
6
18
21,2
4
6
29
34,1
12
17,9
33
38,8
4
6
10
11,8
5
7,5
46
54,1
20
29,9

Иде у
твоју
школу
0
0
1
1,5
19
22,4
6
9
16
17,6
6
9
33
38,8
5
7,5
5
5,9
4
6
45
52,9
20
29,9

Седи са
тобом у
клупи
2
2,4
2
3
34
40
15
22,4
39
45,9
31
46,3
43
50,6
14
20,9
16
18,8
10
14,9
55
64,7
34
50,7

Буде твој
другар
0
0
2
3
23
27,1
11
16,4
25
29,4
20
29,9
39
45,9
12
17,9
11
12,9
6
9
54
63,5
29
43,3

Користећи t-тест за тестирање разлика у дистанци према Ромима између
дечака и девојчица, увиђа се да нема разлике међу њима она је код обе групе
присутна. Анализирајући дистанцу према другим нацијама утврђено је да дечаци имају израженију дистанцу, као и већу дистанцу за све врсте односа –
они су мање спремни од девојчица да ступе у било који лични однос са било
којом нацијом, а нарочито је то изражено за однос седење у клупи са дететом
друге националности (t (149) = 2,464, p < 0,05).
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Табела 6. Полне разлике у социјалној дистанци
М
AS
0,02
1,12**
1,29
1,76
0,5
2,38**
1,62
1,39
2,25*
1,81

Срби
Мађари
Роми
Хрвати
Црногорци
Албанци
Живи у твојој улици
Иде у твоју школу
Седи са тобом у клупи
Буде твој другар

Ж
SD
0,1
1,5
1,5
1,8
1
1,8
1,5
1,3
1,7
1,5

AS
0,13
0,54**
1,05
0,52
0,37
1,54**
0,73
0,63
1,58*
1,19

SD
0,6
0,9
1,2
1
0,8
1,7
1,2
1
1,5
1,3

Значајност t-теста у разликама у социјалној дистанци између дечака и
девојчица:
* значајно на нивоу 0,05
** значајно на нивоу 0,01
У Табели 7 су приказани проценти и фреквенце ученика подељених по
узрасту, који не би прихватили одређене односе са различитим етничким групама.
Табела 7. Узрасне разлике и врсте социјалних односа
које ученици не би прихватили

VIII
Срби
IV
VIII
Мађари
IV
VIII
Роми
IV
VIII
Хрвати
IV

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Живи у
твојој
улици
0
0
4
5,6
9
11,1
13
18,3
18
22,2
23
32,4
27
33,3
10
14,1
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Иде у
твоју
школу
0
0
1
1,4
10
12,3
15
21,1
8
9,9
13
18,3
28
34,6
10
14,1

Седи са
тобом у
клупи
0
0
4
5,6
25
30,9
24
33,8
33
40,7
37
52,1
37
45,7
20
28,2

Буде
твој
другар
0
0
2
2,8
17
21
17
23,9
23
28,4
22
31
33
40,7
18
25,6
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VIII
Црногорци
IV
VIII
Албанци
IV

f
%
f
%
f
%
f
%

Живи у
твојој
улици
7
8,6
8
11,3
42
51,9
24
33,8

Иде у
твоју
школу
3
3,7
6
8,5
42
51,9
23
32,4

Седи са
тобом у
клупи
13
16
13
18,3
53
65,4
36
50,7

Буде
твој
другар
9
11,1
8
11,3
54
64,7
29
40,8

Користећи t-тест за тестирање разлика у дистанци према Ромима између
старијих и млађих ученика (Табела 8), уочава се да разлике не постоје за дистанцу према Ромима: и млађи (IV разред) имају изражену социјалну дистанцу
према њима, као и старији ученици (VIII разред). Однос који им највише смета
јесте да седе у клупи са дететом ромске националности, и то важи и за старије
и за млађе.
Табела 8. Узрасне разлике у социјалној дистанци
IV
Срби
Мађари
Роми
Хрвати
Црногорци
Албанци
Живи у твојој улици
Иде у твоју школу
Седи са тобом у клупи
Буде твој другар

AS
0,16
0,99
1,36
0,83*
0,5
1,6*
1,17
0,97
1,91
1,37

VIII
SD
0,6
1,4
1,4
1,3
0,9
1,7
1,5
1,4
1,7
1,5

AS
0
0,75
1,02
1,54*
0,4
2,36*
1,27
1,12
1,99
1,68

SD
0
1,2
1,4
1,8
0,9
1,8
1,41
1,3
1,6
1,4

Значајност t-теста у разликама у социјалној дистанци између млађих и
старијих:
* значајно на нивоу 0,01
Социјална дистанца и контакт са Ромима
Постоји статистички значајна разлика у изражености социјалне дистанце код ученика који имају и који немају контакт са Ромима (Табела 9) у
том смеру што ученици који су са њима често у контакту имају мању социјалну дистанцу према њима (F(1,150) = 10,007, p < 0,05). Такође, ученици који
често имају контакте са Ромима имају знатно мању дистанцу и према Мађарима (F (1,150) = 5,672, p < 0,05).
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Табела 9. Оствареност контакта са Ромима и
степен социјалне дистанце
Срби
min max

AS

Мађари

SD

AS

SD

Роми
AS

SD

Хрвати Црногорци Албанци
AS

SD

AS

SD

AS

SD

ДА

0

4

0,03 0,3 0,58 1,1 0,79 1,3 1,08 1,5 0,27 0,8 2,14 1,7

НЕ

0

4

0,11 0,5 1,08 1,4 1,49 1,4 1,32 1,7 0,58 1,2 1,91 1,8

Квалитативна анализа
Следе сумирани налази квалитативне анализе података добијених у
фокус групама у четвртом и осмом разреду, илустровани појединим примерима.
Фокус група у IV разреду
Када се разматра однос да Роми живе у истој улици, деца су изјављивала да би их било срамота да Роми живе у њиховој улици јер: „пишу свашта
по зградама, псују, туку се по улицама; јер би „обијали нешто, крали би кад
идем у цркву а они просе, носе црне наочаре, као да су слепи, а у ствари
варају”; „здрави су и читави а просе, а могу да раде”. Девојчице су се ипак
оградиле и изјавиле да им то све зависи од њиховог понашања, да има и бољих
и горих Рома као што има бољих и горих Срба.
За следећи однос – да Роми иду у њихову школу – одговори су били
условни, односно, ученицима не би сметало ако Роми не раде неке ствари које
иначе често раде: „лоше се понашају; „туку се”; „говоре ружне речи”; „изазивају друге, псују, краду, изазивају учитеље”; „растурају шах у библиотеци,
то често раде, а раде то и Срби”. На крају су закључили „Не бисмо волели да
иду у школу!” сви осим једне девојчице која је све време ћутала и онда рекла:
„Ја не бих имала ништа против јер и они су на неки начин деца”. Оно што је
било забрињавајуће у одговорима ученика јесу примери насиља које наводе:
„Она браћа Роми, дирају наше другаре и ми скачемо да их бранимо”.
Када се разматра однос да Роми седе са њима у клупи, ученици су
углавном давали негативне одговоре: „можда украду паре за ужину, хемијске,
пишу по сточићу”; „Ром би ми разбацивао ствари и жврљао би по мојој
свесци”; „они се јуре по ходнику” и сл. Било је и одговора као што су ови: „ако
се Ром лепо понаша, добар је и не прави проблеме онда је у реду”; „можда бих
имала против ако би узимали моје ствари”; „зависи како се понашају, то важи
за све, и за Србе”, и то су углавном наводиле девојчице.
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На питање о томе да им Ром буде друг су исто говорили да то зависи
од понашања, а неки су дали примере: „један Ром је мој друг, мој рођак
Србин се дружи са Ромом и најбољи му је друг, тај је Ром добар, ја га
прихватам као Србина који се мало разликује од нас, има мало другачију
боју коже”. Деца не би ступала у овако близак однос са Ромима јер како
кажу: „Можда нас навуче да радимо нешто лоше”. Они су сигурни да би их
Роми „навукли да раде лоше ствари”, дали су пример и једног дечака који
се „покварио због Рома сто посто” и од доброг дечака постао наркоман и
лопов који више ни не иде у школу.
Фокус група у VIII разреду
У осмом разреду је такође било супротстављених ставова. На питање
да ли би имали нешто против да Роми живе у њиховој улици, испитаници су
наводили да то не зависи само од Срба већ од Рома, јер су нпр. једног дечака
који иде с њима у разред лепо прихватили, а „остали Цигани неће да се друже
са нама”. Такође су у покушају да схвате и себи самима објасне зашто мисле
да су Роми другачији од Срба, рекли: „Сви мислимо да су Роми испод нас,
тако и други народи мисле за нас, да су нижи од нас јер су мањина”; „немају
ни државу”.
Испитаници су навели да немају ништа против тога да Роми иду у
њихову школу, али су ипак рекли да знају да су они „на гласу да се туку”; „не
воде рачуна о хигијени”. У покушају да оствари боље разумевање Рома, једна
девојчица је изјавила да иако сви сматрају да су Роми весели и да су задовољни, да ипак старији људи и нису тако весели као млађи „јер кад дођу у
године имају проблема да школују децу” и да би стога сви требало да имају
разумевања за њихову децу која иду у редовну школу.
На питање да ли би имали нешто против да седе с Ромом у клупи, прво
су изјавили да немају ништа против, али су такође рекли да су они прљави и
да би им то сметало ако би седели с њима у клупи („сматрамо да се не
купају”; „више породица живи у истој кући, па немају могућности да
обезбеде топлу воду”).
Испитани ученици не би имали ништа против да им Ром буде друг,
будући да већ имају једног дечака ромске националности у одељењу за кога
кажу да им је „супер друг”: „није до нас само, већ и до њих, остали Цигани
неће да се друже са нама”. Дакле, за дружење је ипак пресудно да обе стране
покажу разумевање. Размишљајући о томе да ли би се дружили са неким кога
су тек упознали и за кога су прво сазнали да је Ром, рекли су: „Многи људи
узму у обзир то да је неко Ром када с упознају са њим”. Покушали су да
одговоре на питање зашто је то тако и размишљали о томе да су они слабих
материјалних могућности, али и да има пуно предрасуда „не желе да се
истичу међу нама и одустају”; „неки су лењи, неће да раде”. Не би се
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дружили са њима и због тога што долазе у сукобе, навели су примере и
физичког насиља „нас су прошле године Роми напали”; „немају васпитање”;
„љубоморни су на Србе”; „краду да би ишли у затвор јер тамо побегну од
дуговања и да би имали где да спавају”.
Анализа дискусија у фокус групама
Приликом анализе одговора ученика у обе фокус групе, уочава се да
ступање у одређене односе различитог нивоа блискости зависи од појединачног случаја, као и од личног искуства, те да, како односи постају интимнији
деца више наводе неке стереотипе о Ромима као разлоге за одбијање односа.
Још једна заједничка карактеристика која се уочава у обе фокус групе односи
се на динамику ставова. Углавном су у почетку, на прва питања, скоро сви
ученици одговарали позитивним ставом (не бих имао/ла ништа против), а
онда како је дискусија текла, јављали би се неки примери у којима су Роми
негативно описани и онда би и ставови постајали негативнији, те би свако
проналазио разлоге против ступања у одређени однос са Ромима.
Током квалитативне анализе одговора ученика уочавају се полне и
узрасне разлике. Што се тиче полних разлика, у обе фокус групе девојчице су
имале позитивније и либералније ставове према Ромима, у односу на дечаке
који су имали негативније и екстремније ставове. Девојчице су на све негативне коментаре дечака о Ромима покушавале да пронађу неко објашњење и
образложење и давале су толерантније одговоре са више емпатије.
Што се тиче узраста, уочава се да ученици IV разреда имају израженију
дистанцу према Ромима у односу на ученике VIII разреда, који имају мање
изражену дистанцу. Старији испитаници, а нарочито девојчице, трудили су се
да схвате и изразе разумевање за одређене особине Рома, док су ученици
четвртог разреда мање емпатични. Премда овај закључак није у складу са
резултатима квантитативне анализе, где нема разлике међу узрастима, он ипак
не треба да изненађује јер су деца млађег узраста когнитивно егоцентрична и
самим тим мање усмерена на разумевање појава и људи у својој околини
(Пијаже и Инхелдер, 1978). У складу са Пијажеовом теоријом когнитивног
развоја, и дечје предрасуде су пре последица стадијума когнитивног развоја и
пратеће потребе поједностављивања социјалног света, те стога немају нужно
негативно значење у поређењу са предрасудама одраслих (Mаричић, 2009). Још
једно објашњење налаза да је дистанца мање изражена код ученика VIII разреда
јесте и могућност да старији испитаници приликом давања усмених одговора
током фокус групе узимају у обзир и то у којој мери је њихов одговор социјално
пожељан.
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ДИСКУСИЈА
Могли бисмо рећи да су и даље актуелна истраживања социјалне дистанце према Ромима, а посебно ће ова тема бити важна, с обзиром на
настојања да се обезбеди инклузија Рома у све сегменте друштва, а пре свега у
образовни систем. Наши подаци указују на то да код испитаника постоји
социјална дистанца према Ромима. Резултати добијени у овом истраживању
показују да одређени број ученика не би желео да живи у улици са Ромима
(27%), да Роми иду у њихову школу (14%), да седе са њима у клупи (46%),
али ни да Роми буду њихови другари (30%). За разлику од истраживања које
су спровели Францешко и сарадници (Францешко и сар., 2005), где је
добијено да деци најмање смета да буду другари са Ромима, у овом
истраживању је добијено да ученицима најмање смета да Роми иду у њихову
школу. Овакав резултат се може очекивати уколико као тачну прихватимо
претпоставку да испитаници са Ромима већ иду у школу, те да су се навикли
на ту чињеницу и на одређени начин су је прихватили. Однос који ученицима
највише смета јесте да седе са Ромима у клупи, што се поклапа са налазима
претходног израживања (Францешко и сар., 2005).
Дакле, социјална дистанца је највиша када је реч о седењу у истој
клупи, а не о односу који подразумева дружење. Добијени резултат може
потицати од тога што друга деца Роме виде као оне који не одржавају личну
хигијену, као оне који ће их ометати током рада, чак их и нападати. Такво
објашњење поткрепљују подаци добијени приликом анализе дискусија у
фокус групама, као и у претходним истраживањима која су се бавила анализом стереотипа о Ромима (у великом броју случајева испитивани ученици сматрају да су Роми прљави, као и да су опасни) (Францешко и сар., 2005). Интересантан је налаз да би ученици у однос за који се теоријски претпоставља
највећа дистанца (дружити се са Ромом), ступили у једнаком броју случајева,
као и у однос који подразумева најмању дистанцу – Ром живи у мојој улици.
Изгледа да ученици Роме ипак на неки начин опажају као потенцијалне другаре или бар као другове из одељења (Францешко и сар., 2005), са којима проводе одређено време сваког дана у школи. Такође, анализа дискусија у фокус
групама је показала да су ученици склони да наведу примере ситуација када
се друже са Ромима, и да их окарактеришу као другаре, а нарочито онда када
су и Роми спремни да уђу у такав однос са Србима. Међутим, анализа
одговора деце која су била учесници фокус група указује и на то да они
сматрају да Роми често сами одбијају контакт са неромском популацијом.
Анализе одговора ученика различитог узраста су показале да се са
годинама не мења социјална дистанца према Ромима, она је висока и код млађих и код старијих ученика. Међутим, резултати добијени на основу квалитативне анализе показали су да ученици четвртог разреда имају израженију
социјалну дистанцу према Ромима у односу на ученике осмог разреда.
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Даље, анализа по полу је указала да не постоје разлике између дечака и
девојчица у изражености социјалне дистанце према Ромима, али и да дечаци
за све врсте односа имају веће дистанце – они су мање спремни од девојчица
да ступе у било који лични однос са било којом нацијом. Ови налази се потврђују и у фокус групама. То може бити последица чињенице да се девојчице у
нашем друштву васпитавају да буду толерантније, те да буду блаже приликом
оцењивања различитости, док је код дечака другачија ситуација, они су много
екстремнији у својим ставовима, што може бити резултат утицаја социјалног
окружења. Такође, овај резултат се може тумачити и у светлу налаза да друштво много више санкционише нестереотипно понашање мушкараца него
жена (Macrae, Stangor & Hewstone, 1996), те су самим тим дечаци склонији да
дају изјаве које су много више стереотипне (нпр., да су Роми прљави, агресивни и сл.).
Резултати указују и на то да деца која имају прилике да време проводе
са Ромима имају мање изражену социјалну дистанцу према њима, што иде у
прилог теорији да контакт са другом децом доводи до смањења социјалне
дистанце и предрасуда (Шериф и Шериф, према: Рот, 2006; Fichten, 2005).
Интересантно је да и сам контакт са Ромима доводи до мање социјалне
дистанце према другим групама, у овом случају према Мађарима, што може
указивати на то да сам контакт са неком групом која није она којој појединац
припада, доводи до неке врсте освешћивања и смањења дистанце и према
другима.
Анализа у фокус групама је показала да су негативни стереотипи према
Ромима у великој мери присутни, али и да су засновани на личном искуству у
одређеном броју случајева. Подаци сликовито илуструју да Роми живе на маргини друштва у коме већинско становништво чине Срби. Такође, ученици
наводе различите примере сукоба који су неретко и у облику физичког
насиља, а који се скоро свакодневно дешава на релацији између ове две
етничке скупине. Роме махом опажају као оне који не раде, који су
сиромашни и необразовани, не воде рачуна о хигијени и генерално се лоше
понашају. Ученици износе да су спремни да ступе у различите видове односа
са Ромима у зависности од њиховог понашања према Србима.
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ЗАКЉУЧАК
Подаци упућују на чињеницу да дистанца према Ромима постоји, без
обзира на узраст ученика или њихов пол. Социјална дистанца према Ромима
може потицати како од утицаја социјалне средине тако и од личне импресије
која се ствара током међуљудских контаката. Охрабрујући податак је да ученици који имају више контаката са Ромима имају и мање изражену дистанцу
према њима, што може бити и један од подстицаја за даље спровођење образовне инклузије, која се у Србији спроводи од 2009. године. Међутим, сам
контакт није у потпуности довољан, с обзиром да се тек при анализи квалитативних података јасно уочава да су ученици склони давању социјално пожељних одговора и да у знатној мери задржавају неке од стереотипа који се везују
за Роме. Стога сматрамо да рад на смањењу социјалне дистанце није једноставан и да овај проблем није лако решив, поготово због његове вишегодишње
присутности. Толеранција је индивидуални став према некоме ко се по нечему
разликује, али такође представља и став који се гради кроз васпитање и образовање, односно процес социјализације. Уз повећан труд и залагање не само
наставника, већ и родитеља, као и шире друштвене заједнице на освешћивању
стереотипа и предрасуда кроз стратешки приступ могуће је повећати толеранцију према Ромима као и њихово прихватање.
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SOCIAL DISTANCE AND THE STRUCTURE OF STEREOTYPES
OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS ROMA:
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS
Summary
Social distance has been the subject of numerous research papers; the issue of
researching social distance toward Roma is especially important. There are several aims
of our study. The basic goal of the research is to determine the existence and
intensity of social distance towards Roma held by primary school students. The specific
goal of the research is to determine the differences in the presence of social distance
held by students who often interact with Roma children, as well as those who rarely
interact with them. The research sample consisted of 152 participants (71 fourth-grade
students and 81 eighth-grade students; 85 boys and 67 girls). The Bogardus’s Scale,
modified for children, was used for researching the social distance. Furthermore, the
research implied two focus groups for the qualitative data to be obtained. The results
showed the existance of social distance toward Roma students. Furthermore, according
to this data, the least desirable relationship was sitting in the same school bench with
Roma children, whereas the most acceptable relationship was going to the same school
with Roma. Moreover, it was established that students having more relationships with
Roma had lower social distance toward them as well. Qualitative data analysis shows
higher level of negative stereotypes and attitudes toward Roma. It is essential to
combine quantitative and qualitative measures for the purpose of getting the unbiased
description of social distance toward Roma.
Keywords: social distance, Roma, students, focus groups, Bogardus scale.
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ПОДСТИЦАЊЕ АНГАЖИРАНОСТИ УЧЕНИКА
У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ КРОЗ ПРИМЈЕНУ
КООПЕРАТИВНОГ УЧЕЊА
Апстракт: У овом раду аутор има циљ да презентује допринос одговору на питање како укључити ученике у наставу, односно, које су детерминанте њиховог укључивања. Одговоре на ова питања је тражио експерименталним путем. Експеримент је рађен по постојећем наставном плану и
програму у БиХ. Рађено је 20 часова, и то десет у Математици, а десет у
оквиру предмета Моја околина. Постигнути су значајни резултати од којих
су ови у порасту: (1) очекивања успјеха, (2) изазов и (3) савладавање циљне
оријентације ученика. Резултати у паду су: (1) амотивација и (2) активности
ученика тијеком наставе. Зашто су смањене активности тијеком наставе у
увјетима када је наставник покушавао навести ученике на то да самостално
раде, остаје да се одговори у неком наредном истраживању.
Кључне ријечи: ангажираност ученика, самоефикасност, циљна
оријентација, академска мотивација, интерперсонални односи.

Теорија самодетерминације (Self-determination theory – SDT) се базира
на емпиријски потврђеним поставкама у сфери мотивације, учења и људског
развоја уопће (Deci & Ryan, 2008b). Наиме, Velerand, Peletier & Kestner (2008)
сматрају да ова терорија има снажну хеуристичку моћ. Она се примјењује у
бројним животним аспектима попут различитих професија, области
здравствене и социјалне заштите, психотерапијском раду, партнерству (La
Guardia & Patrick, 2008), родитељству (Joussemet, Landry & Koestner, 2008),
образовању (Guay, Ratelle & Chanal, 2008), спорту и вјежбању (Wilson, Mack
& Grattan, 2008), екологији (Pelletier & Sharp, 2008) и другим областима
живота (Deci & Ryan, 2008b). Овај теоријски модел обухвата разноврсне
психичке конструкте: особни развој, саморегулацију, опће психичке потребе,
животне циљеве и аспирације, животну енергију и виталност, несвјесне
психхичке процесе, однос између интринзичне и екстринзичне мотивације,
утјецај друштвеног окружења на мотивацију, афекте, понашање и уопће
психолошко здравље људи. Хеуристички карактер огледа се и у чињеници да
*

rtrumic@yahoo.com

Трумић, Р.: Подстицање ангажираности ученика у наставном процесу кроз...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 109–128

су резултати различитих истраживања у оквиру ове теорије неовисни од
примјене различитих методолошких нацрта, истраживачких метода и статистичких анализа (Vallerand, Pelletier & Koestner, 2008).
Ова теорија (самодетерминације) (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000,
2000a, 2000b, 2002) јесте у нашем истраживачком дизајну одговарајући теоријски модел за разумијевање мотивације, јер доноси квалитативно другачији
приступ сагледавању овог проблема. Према теорији самодетерминације осјећање компетентности разумијева се као основа унутарње мотивације за ангажираност у процесу школског учења. Тако, увјерења о властитој компетентности представљају фактор који утјече на квалитету мотивације ученика за ангажираност у процесу школског учења, а тиме и на резултате у учењу. У овом
контексту, жеља за овладавањем новим садржајима и ситуацијама разумијева
се као изворна потреба ученика, а наставник својим укупним (нарочито интерперсоналним) односом може да потиче ову потребу. Овај знанствено-теоријски оквир у наставном процесу пружа могућност за креирање таквог наставног
амбијента који промовира аутономију, ангажираност и истрајност у активностима у којима судјелује ученик, што је супротно традиционалној концепцији
наставе јер се мијењају позиција ученика из пасивне (као објекта) у активну
(као субјекта) наставног процеса и акценат се ставља на компетенцију и самодетерминацију, при чему се у наставном процесу ставља фокус на развијање
когнитивне структуре и способности ученика. Према резултатима истраживања (Angyal, 1941; De Charms, 1968; Deci, 1975; Kagan, 1972; Nuttin, 1973;
White, 1959), мотивација за ангажираност у наставним активностима кроз
истраживачке, манипулативне, перцептивне и мисаоне активности база је за
компетенције ученика и њихову дјелотворност, што је основа за њихово квалитетно унутарње мотивирано понашање.
У контексту мотивације за ангажираност у наставном процесу, ова теорија нуди мотивацијске обрасце који су у функцији развијања когнитивног
подручја и способности ученика: учење учења, вјежбање учења на самосталним пројектима, самовредновање ученика, осигуравање изазова, односно изазовне ситуације и осигуравање увјета за учениково активно ангажирање у креирању нове ситуације.
Наставници својим квалитетним интерперсоналним односом с ученицима могу позитивно утјецати на процес мотивације ученика за ангажираност
у настави, односно на њихове вањске мотиваторе. Резултати истраживања
(Deci, Eghrari, Patrick & Leone 1994; Deci & Ryan, 1985; Harter, 1981; Lepper,
Greene & Nisbett, 1973) потврђују утјецај вањске мотивације на квалитету унутарње мотивације. Наиме, када се унутарње мотивирана активност којом се
особа предано и заинтересирано бави стави под контролу спољашње награде
(похвала, висока оцјена и сл.) смањује се њено осјећање самодетерминираности (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Поред материјалних награда, за многе друге
ситуацијске чиниоце установљено је да умањују интринзичну мотивацију.
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Посматрано из угла интерперсоналног односа ученика и наставника у такве
факторе спадају пријетње (Deci & Cascio, 1972), очекиване евалуације
(Harackiewicz, Manderlink & Sansone, 1984), надгледање (Lepper & Greene, 1975)
и временски рокови (Amabile, DeJong & Lepper, 1976), а њихово дјеловање на
интринзичну мотивацију објашњава се помјерањем унутарњег локуса
каузалности према вани. Супротно, ситуацијски чиниоци, попут пружања
могућности избора (Deci, Eghrari, Patrick & Leone, 1994; Zuckerman, Porac, Lathin, Smith & Deci, 1978), преко повећања опажене аутономије у понашању,
утичу позитивно на развој квалитета интринзичне мотивације за ангажираност у
наставним активностима. На темељу ових истраживачких резултата намеће се
закључак да наставник треба да осигура увјете да ученици учењем за њих
интересантних садржаја поступно развијају компетенцију и самодетерминацију
(Deci & Ryan, 1985, 2008).
Коначно, однос вањске и унутарње мотивације није тако једнозначан и
једноставан, јер резултати других истраживања (Eisenberger & Shanock, 2003)
показују да примјена вањских мотиватора не доводи нужно до смањења унутарње мотивације, па чак у неким ситуацијама могу да је и потакну, што
првенствено овиси од нагласка на њиховој контролирајућој или информацијској функцији. Такођер, из угла ове теорије и споменутих резултата истраживања од велике важности јесте и још један фактор који се односи на очекиваност, односно неочекиваност награде која се даје.
Недостатак мотивације за ангажираност ученика у наставном процесу,
између осталог, одликује се и непостојањем његове иницијативе за покретање
акције. Амотивираност је посљедица невредновања и непридавања значаја
акцији (Ryan, 1995), недостатка осјећања ученика да је способан и компетентан нешто учинити и промијенити (Bandura, 1986) или недостатка очекивања
да ће акција довести до жељеног исхода (Seligman, 1975). Тако, ученик може
бити амотивиран за учење ако не види смисао и значај наставног садржаја који
треба учити, ако има осјећај да ионако неће успјети савладати то градиво, јер
је претешка за њега и/или зато што мисли да, колико год учио, на крају неће
успјети добити жељену оцјену и постићи жељени академски успјех.
Ако ученик учи не зато да би добио добру оцјену, него да би избјегао
осећај кривице уколико не испуни очекивања својих родитеља, онда је његово
понашање, тј. активност учења само дјелимично интернализирана. Овдје се
ради о интернализираној мотивацији (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991:
329) која је најчешће повезана с осјећањима поноса, самопоштовањем, срамом,
кривицом или анксиозношћу. Извршење неког понашања праћено је осјећањем
унутарњег притиска да се ученик понаша на одређени начин како би очувао
или повећао самопоштовање или избјегао осјећање стида или кривице. Иако су
сада акције инициране изнутра, интернализирану мотивацију одликује
неинтегрираност с личношћу ученика, његовим истинским жељама и потребама, па је понашање за ученика и даље екстерно и споља наметнуто (Deci &
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Ryan, 2000). Међутим, такво понашање одрживије је него у случају екстерно
регулираног понашања, али није потпуно аутономно и дуготрајно одрживо, јер
се практицира само док постоји антиципација емоција које су резултат испуњавања или неиспуњавања наметнутих обавеза и стандарда.
Ангажираност ученика у наставном процесу је једна од кључних промјена у сувременој настави и школи. Ученик није као у традиционалној школи
пасивни прималац информација и објект одгојног дјеловања, него је врло значајан субјект наставног процеса и активни судионик свих фаза одгојно-образовног дјеловања. Увиди у релевантне теоријске изворе (Bratanić, 1993, 1997;
Glasser, 1994, 1999, 2001; Birch & Ladd, 1996; Krneta, 2000; Pivac, 2000; Stool &
Fink, 2000; Kyriacou, 2001; Terhart, 2001; Reeve, 2002; Suzić, 2003; Domović,
2003; Jelavić, 2003; Jensen, 2003; Meyer, 2005; Klarin, 2006; Wigfield & Wentzel,
2007; Trebješanin, 2009; Matijević i Radovanović, 2011; Vulfolk, Hjuz & Volkap,
2014, Laić-Vučetić, 2015; Stanković-Janković, 2012, 2017) показују да је могуће
довести у позитивну корелацију ефикасно поучавање с једне и разину и квалитет ангажираности ученика у наставном процесу, с друге стране.
Значајан сегмент наставног процеса за квалитет ангажираности ученика
јесте и квалитет интерперсоналног односа ученика и наставника. У сувременој
школи и настави интерперсонални односи наставника и ученика требају бити у
функцији јачања интринзичне мотивације, јер је она потпуно аутономан облик
регулирања понашања, али квалитативно другачији. Наиме, кључна разлика
између екстринзично и интринзично регулираних понашања јесте у томе што
се екстринзична увијек практицира са неким циљем, тј. имају инструменталну
вриједност, док су интринзично мотивирана понашања сама себи циљ и
практицирају се због тога што су интересантна или због уживања у самој
активности. Суштина интринзичне мотивације је унутрашња потреба за
откривањем нових и изазовних садржаја, за проширивањем и вјежбањем властитих капацитета и способности и за истраживањем и учењем (Ryan & Deci,
2000). Поред наведеног, треба имати на уму да су потреба за аутономијом,
компетентношћу и повезаношћу с другим људима три базичне психичке потребе
које могу допринијети ојачавању или слабљењу интринзичне мотивације.
Наставни процес у сувременој школи, који је оријентиран на добробит
ученика, треба да уважава ове три базичне психичке потребе ученика. Потреба
за аутономијом огледа се у настојању ученика да буде иницијатор властитих
понашања, да има контролу у исходима и начинима обављања активности, као
и да има могућност слободног избора између могућих понашања и активности.
У мјери у којој ученик има осјећај да његова понашања одговарају његовим
жељама и циљевима, постигнута је и аутономија његовог понашања. Такођер,
осећај ученика да је компетентан у ономе чиме се бави и да је способан да на
квалитетан начин обавља дату активност представља суштину психолошке
потребе за компетентношћу, те је најбитнији фактор којим се потиче доживљај
особне компетенције позитивна повратна информација о успјешности у
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активности (Boggiano & Ruble, 1979; Deci, 1971). Утјецај позитивне повратне
информације о успјешности посредован је доживљајем ученика да је он особно
одговоран за исход активности (Fisher, 1978). Тако, ако је ученик постигао
неки успјех, али је свјестан да је томе у великој мјери допринијела помоћ
друге особе, његова потреба за компетентношћу неће бити задовољена у
једнакој мјери као када је свјестан да је сам заслужан за постигнути успјех.
За квалитету интерперсоналног односа наставника и ученика посебно је
важна трећа базична психолошка потреба – потреба за повезаношћу која подразумијева тежњу да се остваре смислени, квалитетни и подржавајући односи
с другим људима у блиском социјалном окружењу, иако се задовољење ове
потребе не сматра предувјетом за потицање интринзичне мотивације. Задовољење потребе за повезаношћу јесте фактор који игра значајан, али релативно
посредан утјецај на развој интринзичне мотивације. Истраживања (Ryan &
Grolnick, 1986; Ryan, Stiller, & Lynch, 1994) проведена у образовном контексту
показују да су ученици који су доживљавали своје наставнике као топле и
подржавајуће испољили већу интринзичну мотивацију. Такођер, усвајање и
интернализација друштвених норми у властиту личност одвија се посредством
других људи (у школи: наставник, ученици, директор, особље школе). Када је
однос ученика с другим особама у школи близак и подржавајући и процес
интернализације је олакшан, друштвене норме лакше постају дио идентитета и
система вриједности ученика, а понашања која из таквих норми слиједе доживљена су као особна и самоиницирана.
И на крају, према теорији самодетерминације, можемо закључити да је
квалитета мотивације ученика повезана и с квалитетом интерперсоналних
односа који се остварују у различитим контекстима (Ryan & Deci, 2000; Deci &
Ryan, 2008; Grolnick, 2009). На различитим узрастима тај контекст се разликује. Од рођења до поласка у школу најважнији контекст одрастања представља обитељ. Поласком у школу ученик добива нове улоге које се остварују у
контексту који обухвата наставнике и вршњаке као нове актере у његовом
животу, а период адолесценције не доноси толико нових актера, колико се
мијења њихов субјективни значај за самог адолесцента (породица, наставници,
вршњаци). Промјене у контексту у којем појединац функционира доноси и
новине у задовољавању основних психолошких потреба. Стога је основано
говорити о различитим начинима њиховог задовољења и тако потицања мотивације за ангажираношћу на различитим узрастима.
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МЕТОД
Циљ истраживања био је тестирати квалитету дјеловања експерименталног програма, установити постоји ли статистички значајна повезаност
ангажираности ученика и квалитета њихових интерперсоналних односа. Полазна претпоставка је да ће експериментални програм позитивно утјецати на
ангажираност ученика и оснажити квалитету њихових интерперсоналних односа
те да постоји статистички значајна повезаност ангажираности ученика у настави
и квалитета њихових интерперсоналних односа: да виша разина ангажираност
ученика у настави истовремено јача и квалитету њихових интерперсоналних
односа. У истраживању је кориштена метода експеримента.

ИСТРАЖИВАЧКИ ПОСТУПАК
Циљ експерименталног програма био је богаћење емоционалног живота
ученика, развијање комуникацијских вјештина што је требало да потиче
њихово задовољство и развија њихову унутрашњу мотивацију. Уједначене су
експериментална и контролна група. Проведено је иницијално испитивање.
У експерименталној скупини примијењен је експериментални програм, а
у контролној се радило на традиционални начин. Путем кооперативних техника рада наставник је у експерименталној групи ученицима осигурао активнији приступ, учешће у планирању, реализацији и вредновању исхода учења,
те креирао ситуације за потицање развоја и богаћење когнитивних, емоционалних, социјалних и радно-акционих компетенција те за развој мотивације.
Ученици су радили интерактивно и доминантно је било кооперативно учење,
за разлику од контролних група у којима је наставник радио фронтално гдје је
доминирало предавање и вербална комуникација. Након проведеног експеримента урађено је финално мјерење у експерименталној и контролној групи.

УЗОРАК
Узорак у истраживању били су ученици четвртог разреда из четири
одјељења двије основне школе у Тузли. У свакој школи било је једно експериментално и једно контролно одјељење. Прво су прикупљени одговори од
306 ученика да би након уједначавања група у Е-групи било 53 ученика, а у Кгрупи 51. У коначници, у узорку су била 104 ученика четвртог разреда основне
школе из двије основне школе у Тузли (Босна и Херцеговина). У истраживању
су судјеловала четири наставника: два у реализацији експерименталног програма и два у извођењу наставе на традиционалнан начин – контролна група.
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МЈЕРЕЊА
Сва мјерења обављена су батеријом инструмената: (1) VIMP – Велики
инвентар мотивације постигнућа (Suzić, необјављен инструмент1), (2) SAM –
Скала академске мотивације (Otis, Grouzet & Pelletier, 2005), (3) ATN – Активности тијеком наставе – Властити инструмент рађен за ово истраживање
(4) ISC-S inventar – Процјена педагошке климе у школи (Brand, Felner, Shim,
Seitsinger & Dumas, 2003) и (5) IO – Интерперсонални односи (Suzić,
необјављен инструмент2). Истраживачки инструментариј се по ранијим
карактеристикама у процесу стандардизације показао релевантним и
поузданим, те из тог разлога у овом истраживању нису рађене модификације
нити скала нити ставки. Сви инструменти су баждарени и на нашем узорку
(Табела 1).
Табела 1. Баждареност инструмената на узорку овог истраживања
Инструмент
VIMP
SAM
SAM – Амотивација
ATN
ISC-S
IO

Кронбахов алфа
коефицијент
0,93
0,96
0,93
0,63
0,89
0,64

Број ставки
128
16
4
40
50
14

VIMP мјери мотивацију постигнућа. Једна ставка гласи: Све задатке и
проблеме постављене пред овај разред могу да ријешим боље од већине ученика у разреду. На сва питања се одговара са да или не. SAM мјери мотивираност, односно опредијељеност ученика за школско учење. Једна ставка гласи:
У школу идем да себи докажем да сам интелигентна особа. На сва питања се
одговара скалом Ликертовог типа од 1 = у потпуности не одговара за мене до
5 = потпуно одговара за мене. ATN мјери укљученост ученика у наставу.
Једна ставка гласи: Волим да стално будем запажен у настави. На сва питања
се одговара скалом Ликертовог типа као у инструменту SAM. ISC-S мјери
педагошку климе у школи. Једна ставка гласи: Наставници проналазе начине
како да помогну ученицима. На сва питања се одговара скалом као у инструменту SAM. IO мјери интерперсоналне односе у школи. Једна ставка гласи:
Волим чути како наставник каже да сам добар ученик. На сва питања одговара се скалом Ликертовог типа као у инструменту SAM.
1
2

Инструмент је кориштен уз одобрење аутора.
Инструмент је кориштен уз одобрење аутора.
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ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ПРОГРАМА
Циљ експерименталног програма био је богаћење емоционалног живота
ученика, развијање комуникацијских вјештина што је требало да потиче
задовољство ученика и развија њихову унутарњу мотивацију.
Програмски садржаји из наставних предмета Математика и Моја
околина реализирани су путем интерактивног учења и кооперативних техника
рада, што је омогућило активност, креативност и слободу ученика у учењу
садржаја наведених наставних предмета.
Поред стјецања знања, ученици су радили интерактивно у групама
(наставник је био ту ако им се указала потреба да га конзултирају или питају за
нека појашњења), што их је учинило врло самосталним и потакло развој њихових комуникацијских вјештина и способности. Ученици су били у улози
субјекта, осмишљавали су и организирали вријеме рада, простор, дидактичке
материјале и поступке, били су равноправни партнери наставнику. Сами су
закључивали на основу проблемске ситуације.
Сваки ученик је тијеком цијелог сата био активни судионик у извођењу
тог сата те су били врло ангажирани. Њихова међусобна комуникација била је
квалитетна, а укупна радна атмосфера била је врло позитивна. Комуникација је
била вишесмјерна и одвијала се у правцима: ученик–ученик, ученик–одјељење, ученик–наставник, ученик–наставни садржај (ученици су активно анализирали наставни садржај, дискутирали о њему, издвајали битно од небитног,
издвајали кључне идеје) и наставник–одјељење. Комуникација је била демократска јер је наставник имао улогу водитеља, а не шефа, није постојала
наметнута дистанца. Активна улога ученика у свим дијеловима наставног сата
подизала је мотивацију ученика, повећавала се ефикасност учења, а то је осигурало и трајност знања. У експерименталној групи, атмосфера у којој су ученици стјецали знања била је опуштена и угодна, међусобна комуникација присна и слободна, а ученици су се осјећали сретним, задовољним, активним,
спремним за рад, комуникацију и помоћ другима.
Наставник је путем средстава потицања, истицања примјера и похвала
подржавао важност улоге сваког појединца у раду и истицао значај и успјех
који је постигло цијело одјељење.
Експериментални програм проводен је с 20 сати (10 у настави Математике и 10 у настави Моје околине) у II полугодишту 2014/2015. школске године
у четири одјељења ученика четвртог разреда двије основне школе из Тузле.
Није било лако уједначити групе по свих 11 критерија. Иницијално смо
тестирали 306 ученика, да би на крају остало 104 у узорку. Прво смо елиминирали екстремно високе и екстремно ниске резултате једне и друге групе. Циљ
није био поредити парове, него групе (одјељења). Зато смо на крају у Е-групу
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морали додати два висока скора како би групе биле уједначене. Тако смо
добили 51 ученика у К-групи и 53 ученика у Е-групи. За експеримент је било
важно поредити групе, а не појединце.

РЕЗУЛТАТИ
Први налази су били врло интересантни. Од 11 параметара, експериментална група је након експеримента била боља у 5 (Табела 3, подвучене
вриједности). То су параметри: самоефикасност, персонална самоефикасност и
очекивање успјеха, ангажираност, унутрашња мотивација и идентификцирана
регулација.
Табела 2. Ефекти експерименталног програма –
од иницијалног до финалног мјерења
Варијабла
Самоефикасност
Персонална
самоефикасност –
Очекивање успјеха
Перцепција
компетенције –
Рекогниција
Ангажираност
Мастерy циљна
оријентација
Перформативна
циљна оријентација
Скала академске
мотивације –
Унутарња мотивација
Идентифицирана
регулација
Скала академске
мотивације –
Амотивација
Активности тијеком
наставе

Група
E
K
E

N
53
51

M
0,82
0,62

SD
0,20
0,35

SE
0,03
0,05

53

0,87

0,24

0,03

K
E

51
53

0,69
0,91

0,33
0,21

0,05
0,03

K

51

0,87

0,20

0,03

E
K
E
K
E
K
E

53
51
53
51
53
51
53

0,88
0,76
0,86
0,80
0,73
0,70
4,46

0,20
0,29
0,14
0,28
0,23
0,25
0,74

0,03
0,04
0,02
0,04
0,03
0,04
0,10

K
E
K
E

51

4,06

0,87

0,12

53
51
53

4,58
4,22
1,51

0,66
0,85
0,96

0,09
0,12
0,13

K

51

1,84

0,94

0,13

E
K

53
51

3,02
2,97

0,25
0,32

0,03
0,04

t

p

3,64

0,000

3,03

0,003

0,68

0,501

2,45

0,016

1,35

0,179

0,63

0,529

2,52

0,013

2,42

0,017

–1,79

0,076

1,02

0,312

Напомена: Е = експериментална група; К = контролна група; SE = Стандардна
грешка (Standard Error); Све подвучене вриједности су статистички значајне;
Минус означава вриједности које иду у корист друге варијабле.
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Статистички није значајан, али је охрабрујући налаз да је амотивација у
Е-групи била нижа него у К-групи (t = –1,79, p = 0,076). Из овога можемо
претпоставити да би експеримент који би дуже трајао вјеројатно смањио амотивацију ученика. Налази у Табели 2. су у сугласности с истраживањима која
указују на значај укључености ученика, вршњачке подршке и примјене метода
кооперативног учења (Brand & Felner, 1996; Moos, 1979; Humphrey, 1984;).
Табела 3. Ефекти експерименталног програма – Експериментална група
Варијабла

N

Иницијално
M
SD

Финално
M
SD

Самоефикасност

53

0,82

0,08

0,82

53

0,65

0,14

53

0,93

Ангажираност

53

0,84

Изазов
Мастерy циљна
оријентација

53

Персонална
самоефикасност –
Очекивање
успјеха
Перцепција
компетенције –
Рекогниција

Перформативна циљна
оријентација
Скала академске
мотивације –
Унутрашња
мотивација
Скала академске
мотивације –
Идентифицирана
регулација
Скала академске
мотивације –
Амотивација
Активности тијеком
наставе

0,75

t

p

0,20

0,19

0,852

0,87

0,24

–5,91

0,000

0,04

0,91

0,21

0,66

0,513

0,12

0,88

0,20

–1,29

0,202

0,84

0,32

–2,00

0,051

0,13

53

0,84

0,06

0,86

0,14

–0,69

0,496

53

0,65

0,17

0,73

0,23

–2,04

0,046

53

4,06

0,74

4,06

0,74

Нема разлике
SE

53

4,22

0,66

4,58

0,69

Нема разлике
SE

53

2,26

1,25

1,51

0,96

3,93

0,000

53

3,33

0,32

3,02

0,25

5,69

0,000

Напомена: SE = Стандардна грешка (Standard Error); Све подвучене вриједности су
статистички значајне; Минус означава вриједности које иду у корист друге
варијабле; Уколико између два мјерења не постоји разлика између SE, није
оправдано рачунати t- вриједност и њену значајност (p)
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Сада смо се усредоточили на Е-групу и промјене које су у њој настале
од иницијалног до финалног времена (Табела 3). Значајно су повећане: персонална самоефикасност, изазов и перформативна циљна оријентација (Табела 3,
болд вриједности), а смањила се амотивација (t = 3,93, значајно на разини
0,001) и активност тијеком наставе (t = 5,693, значајно на разини 0,001). Нисмо
очекивали да се активност тијеком наставе смањи, али ученици су од раније
навикнути да им наставник у великој мјери одређује, сугерира, канализира рад,
прописује, диктира темпо те се нису најбоље сналазили кад су се нашли у
ситуацији да раде самостално. Показало се да није једноставно пријећи с традиционалног модела наставе на кооперативно учење, те да постићи ангажираност ученика и није тако једноставан посао. Истраживање је показало да се
ученици у наставне активности укључују због позитивних, а не због негативних емоција (Poorthuis i sar., 2015). У нашем истраживању ученици су се опрезно укључивали у наставне активности јер, с једне стране, нису навикли на
толику слободу и очекивали су већу укљученост наставника, а с друге,
постојао је страх да не остваре очекивано и да се не обрукају пред вршњацима.
Табела 4. Ефекти експерименталног програма – Контролна група
Варијабла

N

Иницијално
M
SD

Финално
M
SD

Самоефикасност

51

0,82

0,18

0,62

51

0,65

0,20

51

0,94

51
51

Персонална
самоефикасност –
Очекивање
успјеха
Перцепција
компетенције –
Рекогниција
Ангажираност
Изазов
Мастерy циљна
оријентација
Перформативна циљна
оријентација
Скала академске
мотивације –
Унутрашња мотивација
Скала академске
мотивације –
Идентифицирана
регулација

t

p

0,35

3,73

0,000

0,69

0,33

–0,91

0,369

0,12

0,89

0,20

1,54

0,129

0,86
0,75

0,17
0,23

0,76
0,68

0,29
0,32

–2,32
1,78

0,024
0,081

51

0,84

0,11

0,80

0,28

0,92

0,361

51

0,69

0,17

0,70

0,25

–0,44

0,662

51

4,06

0,87

4,06

0,87

Нема разлике
SE

51

4,22

0,85

4,22

0,85

Нема разлике
SE
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Варијабла
Скала академске
мотивације –
Амотивација
Активности тијеком
наставе

N

Иницијално
M
SD

Финално
M
SD

51

2,58

1,20

1,84

51

3,38

0,44

2,97

t

p

0,94

3,52

0,001

0,32

5,41

0,000

Напомена: СЕ = Стандардна грешка (Standard Error); Све подвучене вриједности
су статистички значајне; Минус означава вриједности које иду у корист друге
варијабле; Уколико између два мјерења не постоји разлика између SE,
није оправдано рачунати t-вриједност и њену значајност (p)

У контролној групи је смањен осјећај самоефикасности ученика (t =
3,73; значајно на разини 0,001), смањена је амотивација (t = 3,52; значајно на
разини 0,001) и активност тијеком наставе (t = 5,41; значајно на разини 0,001),
али је повећана ангажираност (t = –2,32; значајно на разини 0,05). У К-групи
наставни рад текао на традиционалан начин и претпостављамо да су ученици
демотивирани фронталним обликом рада и пренаглашеном улогом наставника,
а пасивном улогом ученика. Конкретно, ако наставник тражи од ученика да
обави одређену активност, ученик ће то обавити јер је од раније навикао да
само прима налоге и да их извршава, али није навикао да самостално ради.
Овај налаз се слаже с констатацијом до које су истраживачи дошли мјерећи
критерије за укљученост ученика у наставу (Poorthuis i sаr., 2015).
Сада се наметнуло питање што предодређује ангажираност ученика. Из
широке лепезе варијабли захваћених истраживачком, батеријом инструмената
као кључна детерминанта издвојила се мастерy циљна оријентација ученика
(Табела 6). Ова варијабла објашњава 62% варијанце (R2 = 0,62). Мастерy
циљна оријентација има двоструко дјеловање на ученике: (1) резултира вишом
разином школског постигнућа (Ames & Archer, 1988; Nolen & Haladyna, 1990;
Suzić, 2002) и (2) помаже ученицима да освоје жељене компетенције (Alexander,
Kulikowich & Jetton, 1994; Hidi, 1990; Maehr, 1976; Sansone & Harakiewicz, 1996).
Дакле, ученицима је највише стало до тога да школско учење доприноси
њиховим компетенцијама, да имају персоналну корист од њега. Нажалост, у
нашем школству овом сегменту се не посвећује довољна пажња. Наиме,
наставници су у ситуацији да им је примарни задатак (јер се то од њих
наглашено тражи) да реализирају наставни план и програм, а потребе ученика су
у другом плану. Нарочито, ако се узме у обзир велики број ученика у одјељењу
те дода неријетка чињеница како у одјељењу има и ученик/а с неком посебном
потребом, а да наставник у тим увјетима нема асистента који би се посветио
потребама и могућностима тог ученика. О даровитим ученицима у таквој
ситуацији и да не говоримо.
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Када се мастерy циљној оријентацији дода очекивање успјеха као перформативна циљна оријентација (модел 2, Табела 5.), постотак објашњене
варијанце се повећава на 70% (R2 = 0,70), а уз амотивацију и рекогницију, као
негативне предикторе (модел 4, Табела 5.), објашњена варијанца расте на 77%.
Табела 5. Детерминанте ангажираности ученика у Е-групи
Модел
1. Константа
Мастери циљна
оријентација
2. Константа
Мастери циљна
оријентација
Перформативна
самоефикасност –
Очекивање успјеха
3. Константа
Мастери циљна
оријентација
Перформативна
самоефикасност –
Очекивање успјеха
Скала унутрашње
мотивације –
Амотивација
4. Константа
Мастери циљна
оријентација
Перформативна
самоефикасност –
Очекивање успјеха
Скала унутрашње
мотивације –
Амотивација
Перцепција
компетенције –
Рекогниција

Нестандардизовани Стандардизовани
коефицијенти
коефицијенти
B
SE
β
–0,09
0,11

R2

t

p

0,62

–0,87

0,391

9,13

0,000

0,75

0,458

1,14

0,13

0,79

–0,07

0,10

0,81

0,14

0,56

5,58

0,000

0,31

0,08

0,37

3,70

0,001

0,34

0,17

2,03

0,047

0,50

0,17

0,34

2,92

0,005

0,26

0,08

0,31

3,25

0,002

–0,07

0,02

–0,33

–2,94

0,005

0,61

0,21

2,90

0,006

0,48

0,17

0,33

2,92

0,005

0,30

0,08

0,36

3,74

0,000

–0,11

0,03

–0,52

–3,62

0,001

–0,25

0,12

–0,25

–2,02

0,049

0,70

0,75

0,77
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У овом истраживању интерперсоналне односе смо захватили само парцијално. То је тема за ново истраживање. Ипак, налази до којих смо дошли
имају индикативну вриједност. Наиме, показало се да су дјевојчице у Е-групи
више напредовале од дјечака (Графикон 1). То значи да је експериментални
програм показао веће позитивне ефекте код испитаника женског спола.

3.8
3.6
3.4
3.2
K-grupa

3
2.8

E-grupa
Muški
Ženske

Графикон 1. Интерперсонални односи – разлике по сполу
Иначе, и резултати ранијих истраживања сполних разлика у понашању
ученика (Harter, 1981; Ames & Archer, 1988; Birch & Ladd, 1996; Klarin, 2006;
Matijević i Radovanović, 2011), а и наше школско искуство, показали су да су
дјевојчице активније, често имају бољи школски успјех, марљивије су, слободније и једноставније ступају у интерперсоналне односе којих се дјечаци
суздржавају. Конкретно, дјевојчице ће чешће без устручавања затражити
помоћ од наставника него дјечаци. Ово нарочито долази до изражаја у кооперативном раду у одгојно-образовном процесу.

ЗАКЉУЧАК
Увиди у релевантне теоријске изворе понудили су јасну дескрипцију
изабраног истраживачког проблема. Као теоријска основа мотивације за ангажираност у настави издвојена је теорија самодетерминације.
Истакнуто је како наставници, као спољашњи мотиватори, својим квалитетним интерперсоналним односом с ученицима могу позитивно утјецати у
процесу мотивирања ученика за ангажираност у наставном процесу. Наглашено је како квалитета интерперсоналног односа наставника и ученика треба
бити у функцији јачања интринзичне мотивације.
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Увиди су показали, такођер, како је основано говорити о различитим
начинима задовољења основних психолошких потреба ученика и тако потицати њихову мотивацију за ангажираношћу.
Резултати експерименталног истраживања су показали како је експериментални програм остварио значајне ефекте, те био у функцији развоја квалитета ангажирања ученика, јер су налази истраживања евидентирали разлике
између експерименталне и контролне групе те показали како постоји статистички значајна повезаност ангажираности ученика у настави и квалитета
њиховог интерперсоналног односа.
Налази истраживања су показали и детерминанте ангажираности ученика.
Тако у експерименталној групи детерминанте ангажираности су: мастерy циљна
оријентација, перформативна самоефикасност – очекивање успјеха, скала
унутрашње мотивације – амотивација и перцепција компетенције – рекогниција.
У будућем истраживању требало би, у сврху јаснијих истраживачких
налаза и релевантнијег статистичког научно-истраживачког закључивања,
повећати узорак ученика, посебно водити рачуна о уједначености експерименталне и контролне групе прије иницијалног истраживања, те продужити дјеловање експерименталног фактора. Посебно би требало истражити низ аспеката
интерперсоналних односа.
Што се тиче кориштеног истраживачког инструментарија, у будућем
истраживању требало би промијенити истраживачке инструменте који су се
показали мање поузданим, те у циљу јачања квалитета истраживачке спознаје
требало би преобликовати мање јасне и уопћене ставке, те биполарну
љествицу замијенити љествицом Ликертовог типа.
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FOSTERING THE INVOLVEMENT OF PUPILS IN THE TEACHING
PROCESS THROUGH THE APPLICATION OF A COOPERATIVE STUDY
Summary
In this paper, the author aims to contribute the answer to the question of how to
include pupils in the classroom teaching process, that is, what are the determinants of
their inclusion. The answers to these questions were gained in experimental ways. The
experiment was made according to the existing curriculum in Bosnia and Herzegovina.
The work was done in 20 hours time, ten in Mathematics, and ten in the subject of My
Environment. Significant results have been obtained, these of which are in the rise:
(1) expectations of success, (2) challenge and (3) mastering the target orientation of
students. Reduced results are: (1) amotivation and (2) student activities during classes.
The question of why the activities conducted during classes in the conditions in which
the teacher was trying to get students to work independently are lessened, remains to be
answered in some future research.
Keywords: student engagement, self-efficacy, target orientation, academic
motivation, interpersonal relationships.
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идеје, начин живота, понашања и слично. С обзиром на то да толеранција
представља један од предуслова за суживот у савременом мултикултуралном
друштву, образовање за толеранцију је незаобилазно подручје у свим врстама
и на свим нивоима образовања, имајући у виду да се са порастом образовног
постигнућа смањује ниво нетолеранције и предрасуда појединца (Alzyoud,
Khaddam & Al-Ali, 2016).
Развијање толеранције омогућавају различити облици интерперсоналних
интеракција, нарочито у раном детињству (Аврамовић, 2018; Bouillet i Miškeljin, 2017; Denham & Burton, 2003; Zakain, 2012; Ильинская, 2009; Јовановић и
Миленковић, 2018), с обзиром на то да је предшколски период критично раздобље „за развој основних социјално-емоционалних вештина, које постављају
темељ за касније социјално-емоционалне компетенције” (Denham & Burton,
2003: 1–2). У циљу креирања васпитнообразовног окружења које се темељи на
међусобном поштовању и уважавању, у овом узрасном периоду започиње се са
развијањем свести детета о себи у односу на друге и унапређивањем способности прихватања другачијег изгледа и понашања од свог (Zakain, 2012).
Значајну улогу у остваривању циљева савременог друштва који се
односе на развијање толеранције, разумевање и прихватање различитости, као
и избегавање негативних стереотипа од најранијег узраста може имати књижевни текст. У контексту актуелних трендова у вези са глобалним учењем,
књижевност пружа бројне могућности за промовисање толеранције и разумевање различитости (Ghosn, 2002; Volkmann, 2015), развој интеркултуралних
компетенција и разумевање друштвених вредности (Опачић, 2015), као и развој међукултурне свести деце (Ghosn, 2002; Novakov, 2013). Бројне истраживачке студије које се баве развијањем толеранције у раду са децом предшколског узраста посредством књижевног текста (Ghosn, 2002; Тодоров, 2018;
Volkmann, 2015) такође указују на потенцијал доживљавања, разумевања и
тумачења књижевне уметности у функцији спознавања и разумевања себе, али
и других, другачијих од себе.

ЗНАЧАЈ РАЗВИЈАЊА ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ОКВИРУ
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
Толеранција се у ширем смислу одређује као „поштовање, прихватање и
уважавање богате разноликости [...] начина људског постојања” (Alzyoud et al.,
2016: 35). Тумачи се и као врлина – позитивна карактеристика личности која
разуме и прихвата могућност постојања људи и њихових идеја које се разликују од наших, као и могућност да имају права и слободе која не крше права и
слободе других (Спицына, 2015: 146). Односно, свако има право на сопствено
мишљење, при чему толеранција не подразумева напуштање властитих уверења, већ начин понашања којим се допушта другима слобода изражавања

130

Чутовић, М., Пурић, Д.: Значај и могућности развијања толеранције посредством.
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21· ДЕЦЕМБАР 2019 · 129–142

мишљења са којим се не слажемо, као и право другоме да живи у складу са својим начелима, другачијим од наших (Пурић и Чутовић, 2019).
Имајући у виду да се „култура толеранције” развија током процеса
социјализације, њен примарни задатак је да деца усвоје и интернализују
циљеве који ће их мотивисати за социјално прихватљиве облике понашања
(Шевкушић и Милошевић, 2004: 188). Способност и мотивисаност појединца
да разуме и да се прилагоди различитим обрасцима понашања представља
један од предуслова успостављања квалитетне интеракције међу члановима
друштва. Његова спремност „на одговорност, толеранцију, сарадњу, и разумевање оних који су различити од њега зависи од социјалног окружења и
система васпитања у којем се појединац развија, изграђује и формира сопствени поглед на друштво и свет који га окружује” (Maslovarić 2013: 94).
Учење о толеранцији и учење толеранцији, односно учење да би се знало,
учење да би се радило, учење да би се живело заједно и учење да би се било
(Delors, 1998) подразумева неговање стечених, али и усвајање и развијање нових
компетенција и искустава.
Прва знања, искуства и норме понашања, а самим тим и основна знања о
толеранцији дете стиче у породици, као примарној формативној социјалној
групацији којој припада и у којој се успостављају сложени емоционални и
социјални односи важни за каснији целокупни развој појединца (Бобоева,
2015; Pintar, 2018). Родитељи као социјализацијски модел испољавају одређене
обрасце понашања који се „уписују” у репертоар дечјег понашања (Ђерић и
Студе, 2008: 141), те на тај начин промовишу друштвене и културолошке
норме које деца усвајају путем опонашања, идентификације, ситуационог
и/или других облика учења. Примарна социјализација која се сматра пресудном за формирање система вредности појединца може бити прожета стереотипима и предрасудама, односно не мора бити узорна у смислу развијања толеранције. Међутим, деца тек од десете године живота постају свесна стeреотипа
који су распрострањени међу људима и спознају да таква уверења могу имати
негативне последице на њихов целокупан статус у групи (Ђерић и Студе, 2008:
139), иако истраживања показују да деца раног и предшколског узраста могу
бити усмеравана и подстицана на разумевање негативних последица искључујућих и нетолерантних ставова и понашања, као и на њихово препознавање у
свом понашању (Bouillet i Miškeljin, 2017: 1286).
У васпитнообразовним институцијама настављају се, прихватају или
мењају социјализацијски модели започети у породици. Кључну улогу у неутрализацији негативних утицаја примарне социјализације у породици, као и у
развоју осетљивости према другима и другачијем има формални васпитнообразовни систем (Boneta i sar., 2013), у кога су имплементиране тренутне друштвене потребе, те „тако представља једно од најуспешнијих начина стварања
позитивних ставова и правила понашања, посебно код формирања свести за
толерантно понашање према другима” (Ильинская, 2009: 187–188). У том смислу, истраживачи су сагласни да је образовање о толеранцији педагошки
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императив, а системско васпитање за толеранцију, као и развијање вредности
толеранције започиње са предшколским узрастом, имајући у виду да се
интензивно формирање различитих аспеката развоја личности заснива на
примерима из раног детињства (Спицына 2015: 145). Стога, и „са неговањем и
подизањем нивоа толеранције треба почети што раније, јер деца немају
предрасуде, више су отворена и спремна да прихвате различитости” (Јовановић и
Миленковић, 2018: 206).
Имајући у виду да је заједничка карактеристика већине васпитнообразовних система нагласак на когнитивном учењу, при чему је фокус на
знању, вештинама и компетенцијама, Брковић сматра да је и стицање
социјалног искуства у значајној мери повезано са когнитивним развојем и да је
потребно код детета подстицати развој свести о сопственом процесу сазнавања
(Brković, 2011: 131). Учењем у предшколском узрасту стичу се знања,
вештине, навике и способности потребне детету за живот и укључивање у
друштвене односе. Пошто се системском обуком могу поспешити социјалне
вештине, на узрасту од три до шест година долази до њиховог убрзаног
развоја, па сходно томе, већина деце напредује од импулсивног и
егоцентричног у одговорно, друштвено интегрисано дете.
Програмска документа која се односе на васпитање деце предшколског
узраста још од краја прошлог века апострофирајузначај развијања толеранције,
при чему је посебно наглашена потреба за препознавањем и уважавањем
различитости у свим њиховим димензијама и облицима (Правилник о општим
основама предшколског програма, 2006; Правилник о основама програма
предшколског васпитања и образовања деце, 1996). Савремени демократски
модел праксе предшколског васпитања подразумева уважавање једнакости и
различитости у подржавајућем, респонсивном окружењу предшколске
установе, базираном на дељењу моћи, у којој се узимају у обзир интереси
заједнице, породице и деце. У том контексту, васпитање значи проширивање
могућности детета, кроз усмереност на његову добробит, као и подршку
његовим потенцијалима и активном учешћу у животу вртића (Правилник о
основама предшколског васпитања и образовања, 2018: 8).
Да би се омогућило развијање толеранције у оквиру предшколског васпитања и образовања, потребно је обезбедити педагошке услове који се односе
на: стварање толерантног простора предшколске установе; обуку васпитача у
складу са циљевима образовања за толеранцију; примену педагошких технологија усмерених на развој толеранције у раду с децом; интеракцију васпитача и
родитеља деце у образовању о толеранцији; развој и увођење у педагошку
праксу посебних програма за формирање толеранције код деце (Ильинская,
2009: 188). Дакле, педагошки услови односе се на све учеснике у васпитном
процесу: децу, васпитаче, садржај, начин организовања васпитног рада, родитеље. У овом раду пажњу посвећујемо књижевном тексту као садржају активности са децом предшколског узраста у функцији развијања толеранције. У непосредној вези са садржајем је његово програмирање и разрада у циљу подсти-
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цања толеранције код деце различитих узрасних особености и психофизичких
карактеристика, што имплицира и значај улоге васпитача, како при избору
садржаја, тако и при организовању активности и креирању васпитне климе
погодне за развој социјалних компетенција деце.

МОГУЋНОСТИ РАЗВИЈАЊА ТОЛЕРАНЦИЈЕ
ПОСРЕДСТВОМ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА КОД ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Поред тога што представља важан аспект детињства, јер је, према
теоријској синтези Петровића (2013: 261), „по својој унутрашњој структури
блиска младим читаоцима” (Слободан Ж. Марковић), јер у „њеној структури
запажамо одлике које су иманентне детињству” (Владимир Миларић), јер
„најбоље остварује дечји доживљај света” (Далибор Цвитан), књижевност за
децу пружа драгоцене поуке младом читаоцу о друштвеном понашању,
едукује га, помаже му да формира скуп вредности, доприноси социјалноемоционалном развоју и подстиче позитивне међуљудске односе (Правилник о
општим основама предшколског програма, 2006). Књижевна уметност може
бити значајан елеменат неговања хармоничних односа према другоме и
другачијем, имајући у виду да постепено подстиче развој спознавања себе и
света, да може допринети промени ставова у вези са искорењивањем
предрасуда, истовремено негујући емпатију, толеранцију према различитости
и емоционалну интелигенцију, те да утиче на развијање свести о глобалним
проблемима (Ghosn, 2002). Аргумент за развијање емоционалних и социјалних
вештина, односно васпитање „толерантне личности детета” (Аврамовић, 2018:
17) посредством књижевности, поред њене улоге у личном развоју најмлађих,
представља и утицај на цео процес учења у културном контексту.
Један од основних задатака предшколског васпитања и образовања јесте
„да обезбеди развој процеса квантитативних и квалитативних промена, да
подстиче оно што у личности детета постоји као најбоља могућност, а није му
природом дато, или није до тада изграђено и уобличено, а уз обезбеђивање и
наглашавање оних срединских аспеката који ће најбоље погодовати његовом
развоју и учењу” (Милошевић, 2018: 214). С обзиром на то да званични програмски документи не прописују конкретне, односно не упућују на примерене
васпитнообразовне садржаје, пред васпитачем је комплексан задатак избора
садржаја за активности са децом предшколског узраста, који ће подстицати
усвајање знања, развој способности и карактеристика личности неопходних за
успешно учествовање у друштвеној заједници, а који ће истовремено задовољити и све остале релевантне критеријуме. У циљу подршке васпитачима при
избору садржаја активности у функцији креирања васпитнообразовног окру-
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жења подстицајног за сазнајни, емоционални и социјални развој, бавили смо се
проблемом могућности развијања толеранције посредством књижевног текста.
Правилник о основама предшколског васпитања и образовања (2018: 15)
дефинише циљеве подршке социјалној димензији добробити, који се односе на:
„развијање позитивног културног и социјалног идентитета и задовољства и
поноса припадништвом различитим заједницама (вршњачкој, породичној,
локалној, националној, глобалној); развијање социјалне компетентности као
способности емоционалног везивања и емпатичности, успешне социјалне комуникације и кооперативности; развијање моралних вредности и норми и способности моралног расуђивања, правичности и уважавања разлика; развијање
алтруизма, особина човечности као што су предусретљивост, емпатија, толерантност, племенитост, солидарност”.
Предмет истраживања представљао је садржај књижевног текста у
функцији остваривања циљева васпитнообразовног рада у предшколским
установама који се односе на развијање толеранције у контексту подршке
социјалној добробити деце. Истраживачки корпус чиниле су три збирке кратке
прозе и три поетске збирке објављене у периоду од 2000. до 2018. године, одабране методом случајног избора. Уважавајући развојне специфичности детета
предшколског узраста и полазећи од одређења према коме се под толеранцијом,
поред трпељивости према другом мишљењу, деловању, понашању и уверењу,
подразумева и прихватање и поштовање разлика (Чупић 2010), индикатори
истраживања односили су се на различитости у домену: (1) пола/рода; (2) физичких особености; (3) односа деца – одрасли.
(1) Различитости у домену пола/рода
Појам рода „као друштвена конструкција пола” (Пурић и Чутовић, 2019:
463) подразумева „друштвене, културолошке и историјске разлике између
жена и мушкараца и обухвата различите друштвене улоге, идентитете и очекивања за жене и мушкарце у друштву” (Lubina i Brkić Klimpak, 2014: 214).
Површним генерализацијама о родовима, односно о типичном понашању жена
и мушкараца, заправо се развијају стереотипи, а њихово учвршћивање у
облику ставова или предрасуда у значајној мери обликује понашање појединца. Научити децу „да се служе ’језиком друге стране’, потакнути их на
међусобно разумијевање и избјегавање конфликата, може бити важан допринос одгојнообразовних установа стварању културе која ће његовати
различитост родова као богатство, а не као проблем” (Marović, 2009: 19).
Родне разлике у понашању и перцепцији деце предшколског узраста
нису ограничене само на физичке особености, већ су присутне и у одређеним
активностима, али и очекивањима (Ban, 2013). Једна од активности посредством којих деца током овог узрасног периода спознају различитости и васпитавају се за развијање толеранције према другачијима јесте дечја игра, која као
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најзначајнија активност раног детињства „представља дечји микросвет у којем
се остварује и реализује макросвет одраслих и тиме улази у дечју актуелну
реалност ширећи хоризонте дечјег постојања у односу са сваком њиховом
новом улогом” (Ban, 2013: 79). Песма Стид Горана Радоша (Коларов и Стевановић, 2009: 34) проблематизује различите приступе двојице дечака игри са
девојчицама (Зашто се Пера стално игра / Са пет девојчица / А Ђока само са
два камена / И празном конзервом), односно указује на стид као један од
узрока недостатка комуникације и, самим тим, немогућности међусобног упознавања и дружења дечака и девојчица (Зато што се Пера / Са девојчицама
радо дружи / Чим их види / А Ђока се стиди). Овај текст може представљати
садржај, али и средство рада, то јест, поред отварања могућности емпатичног
уживљавања читаоца, погодан је и за иницирање различитих игровних
активности деце у функцији развијања толеранције.
У предшколском узрасту деца постају свесна своје родне улоге и имају
изражену наклоност према родно типизираним играчкама и игри са вршњацима истог пола. Девојчице се подједнако баве женским и неутралним активностима, за разлику од дечака, који примарно бирају мушке игровне активности, односно девојчице су у мањој мери склоне полном стереотипу у игри, у
поређењу са дечацима (Ban, 2013: 99). Са друге стране, код деце која имају
флексибилне друштвене норме у погледу улога пола, присутан је мање типизиран избор игара и играчака (Lobel & Menashri, 1993). С обзиром на то да се
родно типизирана понашања усвајају искуством, непосредним или посредним,
и учењем (Čačić Kumpres, 1996: 314–315), текст Побуна лутки (Ршумовић,
2009: 213), у коме аутор разбија родни стереотип у вези са типичним играчкама – луткама које изговарају искључиво реч мама ‒ може допринети развијању толеранције у смислу флексибилности при избору играчака, али и креативном приступу игровним активностима са родно типизираним играчкама.
(2) Различитости у домену физичких особености
Према емпиријским налазима (Bouillet i Miškeljin, 2017: 1287), током
предшколског узраста развијају се прихватајући или неприхватајући ставове
према другима и другачијима. Наиме, деца су већ од треће године живота свесна
расне припадности и међу предшколцима могу се уочити неприхватајући ставови
према расној различитости, као и према тешкоћама у развоју и другим физичким
особеностима, који се интензивирају са узрастом. У том контексту, уважавањем
различитости као вредности и значајног педагошког ресурса промовише се инклузивна васпитнообразовна парадигма и доприноси добробити све деце.
Када је у питању избор књижевних текстова погодних за упознавање,
прихватање и поштовање различитости у домену физичких особености, прича
Снежане Гњидић (2005) Како сам поново постао Саша може бити садржај
активности у предшколској групи, а може се читати и у првом разреду основне
школе. У основи бави се проблемом гојазности младих, распрострањеним
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међу „децом екрана” која се недовољно крећу и неадекватно хране. Суровост
вршњака према другима које карактеришу физичке особености другачије од
уобичајених углавном се исказује надимцима – Буцко, Буре, Прасе, Дебели,
Чварак и слично, али и Зрика, Ушке, Носоња – који временом постају основна
идентитетска одредница. Прича садржи различите аспекте проблема са којим
се суочава дечак Саша: стид, покушај прикривања, разочарање услед неуспешних покушаја мршављења, „јо-јо ефекат” узрокован исцрпљујућим и нездравим дијетама, транспоновање проблема са нивоа личног на ниво породичног,
несигурност, безнадежност, те може допринети развијању емпатије међу члановима групе, а може бити и повод за различите креативне активности у контексту подршке социјалној добробити деце. Подсмех и понижавање главног
јунака од стране групе вршњака престаје оног тренутка када девојчица Ана,
коју је избавио из невоље, његову несебичност и спретност награди захвалношћу и ословљавањем именом уместо погрдног надимка. И за све остале поновопостаје Саша! Имајући у виду да се предрасуде стичу васпитањем, а активно и
циљано васпитнообразовно деловање усмерено уважавању различитости представља моћно средство превенције развоја предрасуда (Bouillet i Miškeljin, 2017:
1295), са методичког аспекта, поред емпатије, ова прича погодна је и за подстицање предусретљивости и солидарности, а у функцији развијања толеранције.
На смањивање дистанце и рушење предрасуда према другима и другачијима отворено позива и Ршумовићева Песма о Квазимоду (2018): Ред је да
се неке предрасуде сруше / Лице није увек огледало душе / Иза ружне грбе
иза лица грозна / Племенито срце мора да се спозна [...] Иза црних дроња и
трапава хода / Љубав чиста греје тужног Квазимода. Иако су концепти
лепог и ружног у естетски вредносном смислу условне категорије, „у контексту интерперсоналних односа могу представљати значајан узрок нетолеранције, која има потенцијално негативан утицај на развој емоционалних и
социјалних вештина” (Пурић и Чутовић, 2019: 466). Превазилажење негативног става према „ружном”, у смислу поштовања разлика и „одбацивања
црно-беле слике света” (Аврамовић, 2018: 16) може се постићи адекватно
одабраним књижевним текстом, али и начином организовања васпитног рада
у предшколској групи.
Истраживања показују да су деца раног и предшколског узраста спремна
на дружење са децом коју карактеришу одређене различитости, при чему на
њихове изборе не утиче пресудно сама припадност некој рањивој групи (као
што су, на пример развојне тешкоће) (Bouillet i Miškeljin, 2017: 1294–1295). О
потреби за дружењем девојчице Звездане са вршњацима који „не постављају
незгодна питања, не упућују сувишне коментаре, не критикују и не подсмевају
се” говори прича О нотама Јасминке Петровић (2017). Наиме, Звездана је
слабовида или слепа девојчица, ауторка не експлицира, већ се такав закључак
имплиците намеће на основу њене несигурности при кретању, нарочито
напољу, односно у непознатом простору, али и на основу тога што јој је соба
увек у мраку – заборавља да упали светло. Звездана не види свет око себе, али
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„види“ музику и уме да је опише, што је зближава са двема девојчицама које се
у тој мери емпатично уживљавају у њен свет, да добровољно бирају и физичко
окружење у коме она живи ‒ занимљивије им је када је и њима мрак. Дакле,
пружањем подршке емоционалном и социјалном развоју деце посредством
књижевног текста постављају се темељи међусобног поштовања и уважавања
потреба других, „што дугорочно води развоју инклузивних заједница и
друштва у цјелини” (Bouillet i Miškeljin, 2017: 1295).
(3) Различитости у односу деца – одрасли
Развој и учење најмлађих одвија се кроз односе које успостављају и
развијају са другим одраслима и децом, а природа и квалитет тих односа утичу
на „дететово осећање властите вредности, његове капацитете за учење и
његово растуће осећање припадништва одређеној заједници” (Pavlović
Brenesalović, 2012: 133). Потребу за разумевањем од стране других, пре свега
одраслих, као основним предусловом процеса одрастања и укључивања у
заједницу, али и резигнацију због њиховог неразумевања за капацитете и
могућности деце једна Тина исказује питањем упућеним својој мами: Ја ни
саму себе / Често не разумем. / А није да нећу / Већ просто – не умем. / И
пошто не умем / Да разумем себе, / Како могу, мама, / Да разумем тебе?
(Коларов и Стевановић, 2009: 98). У интеракцији са одраслима одвија се развој
и учење деце, али у том процесу и одрасли имају прилику да уче, да се
развијају и мењају, спознавајући дете, себе, али и природу и смисао људског
функционисања (Pavlović Brenesalović, 2012: 133). Са методичког аспекта,
поред упознавања различитости, ова песма може бити и повод или подстицај
за различите облике креативног исказивања дечјих потреба у комуникацији са
другима, што је такође у функцији развијања толеранције.
Деца развијају и конструишу знања, вештине, навике, очекивања кроз
односе са другима и према другима и контекстуално искуство, које интегрише
акције и интеракције самог детета, социјалне средине и физичког окружења. У
Ршумовићевој песми Гњави ме теча (Коларов и Стевановић, 2009: 98), дете
наводи бројне узрочнике својих нелагода и непријатности (теча, тетка, чешаљ,
четка, брица, брат од стрица, ујак, ујна, мама, тата...), али и свест о постојању
реципроцитета у свакој врсти односа: Морам још рећи / Ради дојма / Кога ја
гњавим / Немам појма. Адекватно методичко програмирање и разрада овог
садржаја може допринети сагледавању утицаја поступака, намера и жеља
појединца на друге, чиме се фокус помера од егоцентричног ка друштвено
одговорном понашању, што је такође један од елемената развијања
толеранције у контексту подршке социјалној добробити деце (Правилник о
основама предшколског васпитања и образовања, 2018).
Деца расту и развијају се у контексту блиских и зависних односа који им
пружају љубав, негу, сигурност, подршку (Pavlović Brenesalović, 2012: 137).
Афективна везаност за „значајне” одрасле, најчешће родитеље, пресудна је за
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развијање квалитетних интерперсоналних односа којима се подржавају
добробит и компетенције детета. Ршумовићева песма Генерале сило љута (2000)
указује, с једне стране, на важност професије одраслих (Генерале сило љута; Ој
фризерко вешта зверко), али и на значај активног учешћа родитеља у
свакодневном животу, игри и одрастању деце (А свет може да причека / И с
фризуром и са ратом / Док се једна срећна кћерка / Наигра са својим татом).
Посредством књижевног текста који уважава аргументе обе, наизглед супротне
стране, инкорпорираног у одговарајуће активности у групи може се допринети
процесу изградње узајамног разумевања и поштовања потреба другог.
Односе одраслог и детета карактерише асиметричност, не само у знању,
компетенцијама, искуству, већ пре свега у моћи, из које не би требало да
проистиче „владање и управљање дететом, као ни покровитељство и претерана
заштита детета, него одговорност за стављање своје моћи у функцију
ојачавања детета и његових капацитета” (Pavlović Brenesalović, 2012: 144).
Пример духовитог приступа питању оправданости примене моћи одраслих у
виду физичког кажњавања деце и потенцијалних дугорочних последица таквих
поступака представљају стихови Моша Одаловића: Друже тата, кућни
команданте, / деца расту, ал’ батине памте! / Пази добро, и ту лека има – /
вратићемо твојим унуцима! (Коларов и Стевановић, 2009: 32). Садржај је
погодан и као модел иницирања комуникације у функцији превазилажења
потенцијалних конфликата, а начин обраћања оцу – одраслом (Друже тата,
кућни команданте) може бити повод креативног приступа развијању дечјег
речника у функцији уочавања и спознавања разлика и развијања толеранције.

ЗАКЉУЧАК
Толеранција представља кључни концепт друштвених и културних
процеса 21. века (Бобоева, 2015), те је у том смислу развијање „културе
толеранције” педагошки императив васпитнообразовног система у целости,
почев од најранијег узраста, као најподложнијег срединским утицајима и
погодног за развијање социјалних компетенција. Упознавањем и разумевањем
различитости, афирмацијом равноправности, солидарности и сарадње међу
различитим појединцима и групама у друштву деца и одрасли развијају
разумевање за друге, уче да живе заједно са другима, да уважавају узајамну
зависност у духу вредности плурализма, међусобног поштовања, мира и културе
различитости (Bouillet i Miškeljin, 2017: 1287). Имајући у виду значај књижевне
уметности за социјално-емоционални, али и сазнајни развој у културном
контексту, књижевни текст може представљати средство и садржај активности
са децом предшколског узраста у функцији остваривања циљева васпитања и
образовања који се односе на развијање и практиковање толеранције у односима
са другима и другачијима. Примери наведени у овом раду показују да се
системском обуком посредством књижевне уметности у раном и предшколском
узрасту могу обезбедити средства, знања, вештине и могућности разумевања,
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поштовања и уважавања других (Bouillet i Miškeljin, 2017: 1288), као основни
предуслов здравог интегрисања појединца у друштвену заједницу.
Међутим, иако су могућности књижевности у развијању толеранције као
програмског захтева несумњиве и бројне, промишљање васпитнообразовне
праксе у предшколским установама у овом контексту отвара, односно актуелизује одређена питања и проблеме, као што су: компетентност васпитача за
избор књижевних текстова (Пурић и Костић, 2019: 365–366); садржај и начин
организовања стручног усавршавања запослених у предшколским установама
у циљу остваривања све бројнијих и разноврснијих захтева који се пред њих
постављају; могућности повезивања теоријских и емпиријских промишљања
са практичном реализацијом васпитнообразовног рада. У том смислу,
потребно је пажњу истраживача и практичара усмерити на наведене проблеме
и обезбедити системску подршку васпитачима у циљу превазилажења изазова
са којима се суочавају у свакодневном раду.
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ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА У ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация
Толерантность как одно из предварительных условий сосуществования в
современном демократическом обществе подразумевает способность и намерение
человека принимать другого и различного. В этом смысле развитие «культуры
толерантности» является обязательной областью для всех типов и на всех уровнях
образования, начиная с дошкольного периода, что особенно важно для развития
базовых социально-эмоциональных навыков.
Учитывая важность литературного искусства для когнитивного,
эмоционального и социального развития, авторы рассматривают возможности
развития толерантности у детей дошкольного возраста посредством литературного
текста. В целях поддержки воспитателям в выборе содержания мероприятий в
функции создания благоприятной среды были проанализированы конкретные
возможности решения задач воспитательной работы в контексте поддержки
социальному обеспечению детей.
Ключевые слова: толерантность, литературный текст, дошкольник,
разнообразие.
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БАЈКА КАО ЈЕЗИЧКИ ПРЕДЛОЖАК У
НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ**
Апстракт: У раду се испитује функционалност и приказују могућности примене бајке као језичког предлошка у настави граматике у млађим
разредима основне школе. Испитивање функционалности бајке као језичког
предлошка засновано је на теоријској анализи жанровских карактеристика
бајке, њеног утицаја на развој личности ученика и заступљености у наставним програмима за млађе разреде основне школе. Резултати указују да је
реч о књижевној врсти која је ученицама блиска и занимљива, има велики
естетски, сазнајни и васпитни потенцијал и део је прописаних програмских
садржаја у другом, трећем и четвртом разреду основне школе. Приказане
могућности примене показују да се народна и ауторска бајка у настави граматике могу користити као језички предложак у свим млађим разредима
основне школе. Предност оваквих предложака огледа се у томе што се
језичка појава ситуира у контекст који је ученику близак и занимљив. Наведени резултати упућују на закључак да бајка као језички предложак омогућава не само да се оствари унутарпредметна корелација, већ је и у функцији
мотивисања ученика за усвајање садржаја из граматике.
Кључне речи: српски језик, настава граматике, језички предложак,
бајка, млађи разреди основне школе.

УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ
Методичко је настојање да се основна програмска подручја наставе
српског језика (књижевност, језик и језичка култура) повезују и прожимају
садржински и методолошки. Имајући у виду да се у млађим разредима
основне школе постављају темељи писмености и језичког знања ученика,
значајно утиче на подстицање љубави према књижевности и формирање
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будућих читалачких навика, као и свести о значају језичке културе у
свакодневној комуникацији, значајно је да повезивање и прожимање
програмских подручја наставе српског језика постане део свакодневне
васпитнообразовне праксе. Један од модела за такав интегрисани приступ
јесте изучавање и анализа језичких појава у оквиру књижевног текста. Тиме
се постиже „садејство језика и књижевности” што, по мишљењу Стевановић
и Милошевић, омогућава да настава српског језика буде ефикасна
(Стевановић и Милошевић, 2019: 7). Методички поступак у коме се
књижевни текст узима за језички предложак у настави граматике омогућава
и да се „језички појмови уочавају и образлажу преко њихове употребе у
примерима који имају естетски потенцијал, а иста појава сагледава се често
из различитих углова, што доприноси њеном поузданијем разумевању и
прихватању” (Мркаљ, 2013: 51). Поред тога, проучавање језичких појава у
оквиру текста, „ако је текст мисаоно богат, ако обилује снажним,
упечатљивим, јасним и сликовитим језичким изразом”, по мишљењу Јоцић,
покреће ученике на активност (Јоцић, 2007: 73).
Наведено методичко поступање је добро познато у методичкој литератури (Маринковић, 2000; Милатовић, 2009; Мркаљ, 2013; Николић, 2012;
Смиљковић и Стојановић, 2011; Stakić, 2017). Оно је описано као „актуелан и
приоритетан наставни задатак” који је „знатно савладан, али више у теоријском него у практичном облику” (Николић, 2012: 646). Разлози за то су
бројни, а један од њих представља и то што избор погодног књижевног
текста који би представљао језички предложак у настави граматике захтева
да наставник уложи доста времена и труда. Потребно је да је то текст који је
истовремено ученицима и занимљив и у довољној мери засићен примерима
језичке појаве која је предмет наставног проучавања на часовима обраде
и/или анализе. Поред тога, методичка је препорука да тај текст буде и
претходно познат ученицима. Разумевање текста је предуслов да ученик
„уочи, издвоји и опише одређену граматичку појаву и проучи њену језичкостилску улогу у књижевном делу” (Мркаљ, 2013: 46). Наставнику је знатно
лакше да се послужи примерима који су већ дати у уџбеницима граматике.
Стога и Мркаљ указује да би било пожељно „да се аутори граматика за млађе
разреде основне школе ослоне на програмски предвиђене књижевне текстове
за одређени разред” (Мркаљ, 2013: 46), али ситуација је у пракси знатно
другачија. Истраживање о мотивационој вредности језичких предложака у
уџбеницима граматике за четврти разред основне школе, спроведено 2016.
године, показало је да свега 12,4% испитаних наставника сматра да језички
примери у уџбеницима граматике упућују у великој мери ученике на
унутарпредметну и међупредметну корелацију (Стакић, 2017: 323).1
1

Истраживање је спроведено на узорку од 153 учитеља који су држали наставу у четвртом
разреду основне школе на територији дванаест општина у Републици Србији.
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Имајући у виду описан методички значај избора књижевног текста за
језички предложак и проблеме у наставној пракси који се тичу његовог избора,
у наставку раду:
1. испитаћемо функционалност бајке као књижевне врсте за језички
предложак у настави граматике и
2. указати на неке од конкретних могућности примене бајке као језичког
предлошка у настави граматике у млађим разредима основне школе.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ БАЈКЕ КАО ЈЕЗИЧКОГ ПРЕДЛОШКА
У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ
Бајка је књижевна врста која се јавља и у усменој и у ауторској
књижевности. Њена основна карактеристика, без обзира којој од ове две
врсте књижевности да припада, јесте фантастика, мада се код дефинисања
ауторске бајке, по Опачић, праве разлике између термина „чудесно,
фантастично и алегоријско” (Опачић, 2011: 79). Присуство фантастике у
тематској структури бајке један је од разлога што су бајке блиске свету
детињства. Фантастика као део имагинације, по мишљењу Петровића,
„асоцира невероватне, необичне и чудесне слике”, те бајке, било да су
народне или ауторске, „припремају млади нараштај за сагледавање будућег
света и ствари на другачији начин постављених” (Петровић, 2011: 134–135).
Поред фантастике, теоретичари указују на друге опште вредности које бајке
имају, попут оптимизма и „вере у човекову снагу” (Станисављевић, 2001:
230). Наведено се подудара са мишљењем Гроздане Олујић да бајке настају
из потребе да се људске невоље превазиђу и да представљају метафору
чежње да макар у причи савладамо отпоре и судбину (Олујић, 1982). Истиче
се и њихова маштовитост (Смиљковић, 2006), животност (Betelhajm, 2015),
авантуристички хронотоп (Самарџија, 1997), ширина тематског оквира и
богатство ликова и мотива (Милинковић, 2012). Међутим, упркос наведеној
вези и сличности која постоји између народне и ауторске бајке, међу њима
постоје разлике. Опачић указује да је ауторска бајка произашла из народне,
али да тај „њен прелаз у писану књижевност није био могућ без видних трансформација и подређивања другим жанровима” (Опачић, 2011: 79). Ауторка
под тим подразумева гранање ауторске бајке „у разноврсне облике чудесне
приче”, истичући да њен аутор „посеже за поетиком и формулативношћу
фолклорне бајке, како би је изменио, проширио или пародирао њен смисао”
(Опачић, 2011: 79). И Пешикан Љуштановић разматрајући наведену разлику
запажа да народна бајка „досеже антрополошке праоснове”, док ауторска
представља дело које је прилагођено „ауторовој савремености и вредносном
систему његове културе” (Љуштановић и Пешикан, 2009: 28).
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Без обзира да ли је реч о народној или ауторској, функционалност бајке
као књижевне врсте за језички предложак у настави граматике у млађим разредима основне школе произилази из тога што је бајка блиска ученицима. Бајке
које су ученицима у раном детињству читали или причали родитељи/старатељи
представљале су за многе од њих један од првих сусрета са светом прозне
књижевности. Поред тога, многи познати ликови из бајки јунаци су и цртаних
филмова. Ботман и Друин (Botman & Druin, 2003) указују да се јунаци бајки
дигитализују и користе у образовним и у забавним програмима за децу, што
сведочи о утицају бајки на сазнајни развој детета. О наведеном говоре и следеће
речи чувеног математичара Ајнштајна: „Више су ми дале бајке и свет маште у
детињству него било које друго рационално знање које сам касније стекао”
(према: Popović, 2013: 8). Поред сазнајног, бајке утичу на емотивни и уопште на
психички развој детета. Бетелхајм их пореди са магичним огледалом које
приказује психолошке садржаје детета које се развија (Bettelheim, 1976), а Јунг
проналази у њима симболе и архаичне обрасце који имају психолошки смисао
(Јунг, 1996), што је у складу са психоналитичким ставом да бајке представљају
израз „најједноставнији психичких процеса колективног несвесног” (Von Franz,
2007: 11). У литератури се истиче и њихов васпитни утицај што одговара
тумaчењу природе бајке као „моралистичке” (Rank, 1919, према: Popović, 2013).
Рани утицај који причање бајки има када је реч о васпитању детета истиче и
Велички, указујући да се помоћу причања бајки може допрети до детета и
пренети му став да је живот вредан труда (Velički, 2013).
Причање бајки развија и естетски сензибилитет деце и подстиче креативност. Оне представљају отворени позив за маштање јер се дочарани светови
након читања или слушања бајке надограђују дечјом имагинацијом. Дете
наставља да машта о путовању или великој авантури главног јунака у којој он
успева да савлада све изазове и да се избори са злом да би остварио коначни циљ
који је увек у служби доброг и племенитог. Победа добра на крају бајке не
подстиче дете на пасивни оптимизам, већ на активни и делатни однос према свету.
Да би добро победило, потребно је да се савладају бројна искушења и препреке.
Дакле, бајке снажно делују на дете (Crnković, 1984), па су подстицање сазнања,
радозналости, маште, креативности, оптимизма, другарства и хуманости, само су
неки од позитивних ефеката који настају коришћењем бајки у
васпитнообразовном раду још на предшколском узрасту. Поред наведеног, бајке у
овом периоду позитивно утичу на развој говора, богаћење речника, подстицање
љубави према књижевности и формирање будућих читалачких навика.
Интересовање које дете испољи за бајку на предшколском узрасту
наставља се и у млађим разредима основне школе и интензивно траје до трећег
разреда „када почиње да слаби интересовање за ову приповедну врсту” (Стакић,
2012: 488). Стога су ауторске и народне бајке саставни део прописаних
програмских садржаја од другог до четвртог разреда основне школе. Оне нису
ушле у садржај програма за први разред основног образовања и васпитања
првенствено због њиховог обима. Ученици у првом разреду основне школе
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овладавају почетним читањем и писањем, па се, након овог периода, у првом
разреду основне школе обрађују књижевни текстови чији је обим прилагођен
њиховим читалачким могућностима: лирске песме, краће народне и уметничке
приче, драмски и популарни и информативни текстови, басне, загонетке сликовнице... (Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног
образовања и васпитања, 2017). У програм наставе и учења за други разред
основног образовања ушле су „Бајка о лабуду” Десанке Максимовић и „Шаренорепа” Гроздане Олујић, а у оквиру домаће лектире обрађују се бајке Ханса Кристијана Андерсена („Принцеза на зрну грашка”, „Царево ново одело” и
„Девојчица са шибицама”) и три ауторске бајке Десанке Максимовић по избору
ученика2 (Правилник о програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања, 2018).
Бајке су саставни део прописаних програмских садржаја и у трећем разреду основне школе. Пошто је у току реформа наставних програма, по још
увек важећем наставном програму за трећи разред основне школе, обрађују се
народна бајка „Чардак ни на небу ни на земљи”, ауторске бајке „Стакларева
љубав” Гроздане Олујић и „Себични џин” Оскара Вајлда и бајке по избору
Браће Грим (Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти
разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи
разред основног образовања и васпитања, 2013). По новом реформисаном
наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања, који
ступа на снагу од школске 2020/2021. године, обрађиваће се, као и по
тренутном важећем програму, народна бајка „Чардак ни на небу ни на земљи”,
ауторска бајка Себични џин Оскара Вајлда и бајке по избору Браће Грим. Бајка
„Стакларева љубав” Гроздане Олујић није део прописаних програмских
садржаја, а новина је што је у програмске садржаје уведена народна бајка БашЧелик која се чита у наставцима (Правилник о програму наставе и учења за
трећи разред основног образовања и васпитања, 2019).
У четвртом разреду основне школе, по још увек важећем наставном програму, обрађују се народна бајка „Пепељуга” и ауторске бајке Ханса Кристијана
Андерсена „Ружно паче” и „Трнова ружица” Браће Грим. Део обавезних
програмских садржаја је и ауторска бајка „Олданини вртови” Гроздане Олујић, а
дозвољен је избор и других бајки наведене списатељице (Правилник о
наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања,
2011).3

2

3

Ученицима је понуђено да бирају три од следећих бајки Десанке Максимовић: „Ако је
веровати мојој баки”, „Прстен на морском дну”, „Бајка о трешњи”, „Сликарка зима”,
„Како су пужу украли кућу”, „Три патуљка”, „Чика-Мраз”, „Божић-батини цртежи”,
„Траве говоре бакиним гласом”, „Орашчићи-палчићи” и „Кћи вилиног коњица” (Правилник
о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања, 2018).
Пошто је, као што је претходно истакнуто, у току реформа наставних програма, остаје да
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Можемо резимирати да погодност бајке као језичког предлошка у
настави граматике произилази из тога што је реч о књижевној врсти која је:
1) ученику занимљива и блиска,
2) има велики естетски, сазнајни и васпитни значај, и
3) заступљена у наставним програмима за млађе разреде основне школе.
Стога је ова књижевна врста и предмет разматрања у методичкој литератури где се указује на њен велики значај. Бајка, по речима Смиљковић и
Стојановић, „својом поетиком, чудесношћу, оригиналношћу и универзалношћу, применом одговарајуће наставне методологије доприноси развоју целокупне личности ученика” (Смиљковић и Стојановић, 2011: 62).

МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА БАЈКЕ КАО ЈЕЗИЧКОГ
ПРЕДЛОШКА У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ У МЛАЂИМ
РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Узимање бајки за језички предложак у настави језика могуће је реализовати
још на самом почетку школовања, иако оне нису део прописаних обавезних
програмских садржаја у првом разреду основне школе. Након што су ученици
овладали почетним читањем и писањем, наставник има слободу да текст бајке,
која је ученику позната, узме за језички предложак помоћу кога ће реализовати
прописане садржаје из граматике. Увођење у свет граматике на такав начин бива
лишено апстрактности, јер је везано за контекст који је ученику интересантан. На
пример, увођење ученика у разумевање комуникативне функције реченице могуће
је реализовати помоћу приређеног језичког предлошка који је везан за тематске
слојеве бајке „Црвенкапа”. Могуће је организовати и игру у којој ће ученици сами
стварати језички предложак, тако што ће дописивати текст бајке кроз замишљани
дијалог њених јунака у илустрованој причи или стрипу. Реченице тог дијалога
заправо представљају примере различите комуникативне функције. Посредством
њих ученици се уводе у разумевање значења „реченице као обавештења, питања и
заповести” и оспособљавају да уоче место и функцију тачке, упитника и
узвичника у реченици (Правилник о плану наставе и учења за први циклус
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред
основног образовања и васпитања, 2017).
Пошто су бајке саставни део наставних програма од другог разреда
основне школе, оне се у облику језичког предлошка могу функционално
се види које ће народне и ауторске бајке бити увршћене у нови програм наставе и учења
за четврти разред основног образовања и васпитања који ће почети да се примењује од
школске 2021/2022. године.
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укључивати у наставу граматике. Рецимо, у другом разреду основне школе
ученици обрађују глаголе и глаголска времена (прошло, садашње и будуће
време). Наставник може узети за језички предложак одломак или чак и само
реченицу из „Бајке о лабуду” Десанке Максимовић, под условом да је она
засићена довољним бројем глагола. На пример, у реченици: „Спавала је у
снежном гнезду, голишава се ваљала по сметовима, лоптала се по цео дан
пахуљицама, возила се по језеру на некој црној птици тужно оборене главе”
(Максимовић, 2019: 58), јављају се четири глаголска облика у прошлом
времену: спавала је, ваљала се, лоптала се и возила се. Њиховој језичкој
анализи претходи разговор о бајци. Дакле, узимање текста народне или
ауторске бајке, која је претходно прочитана и анализирана на часу
књижевности, за језички предложак на часу обраде или утврђивања градива из
граматике омогућава да се оствари и унутарпредметна корелација или уколико
бајка није претходно обрађена, интеграција.4 Поред тога, наведени поступак
има улогу у подстицању маште и мотивисања ученика за усвајање садржаја из
језика. Маште, јер се претходно наведена реченица из текста бајке може
надоградити маштом ученика. Они замишљају Снежану, краљицу зиме, која
живи на врху снежне планине. Истакнути глаголи означавају како је она
проводила време. Машта ученика се може подстаћи питањем: – Како је још
проводила време краљица зиме Снежана? Смислите реченице које садрже
радње које је она вршила. Потенцијални одговори ученика могу бити везани
за тематски контекст бајке, али се могу и надоградити, јер бајка, као што је то
претходно већ истакнуто, представља позив за маштање. Ситуирање
глаголских радњи које главна јунакиња вршила или извршила у прошлост, тј.
њихова реализација пре тренутка говорења о њима, води ка функционалном
разумевању прошлог времена. Ученици могу бити подстакнути да пронађу и
друге глаголе којима ће заменити глаголске облике у претходно наведеној
реченици из одломка. Наведени методички поступак представља језичку игру
која доприноси богаћењу речника. На пример, глагол спавала је може се
заменити глаголима: снивала је, дремуцкала је, сањала је, лешкарила је и
слично. Или, глагол лоптала се може се заменити глаголима: грудвала се,
добацивала се, играла се... У зависности од планираних циљева и исхода, нпр.,
током реализације интегративног приступа, разговор о значењу глагола, нпр.
глагола лоптати се може да послужи као подстицај за тумачење скривених
значењских слојева бајке. Реч је о узајамно-повратном глаголу који
„подразумева два субјекта или више субјекта који врше радњу један на
другом” (Пипер и Клајн, 2014: 189). Могућа су и друга методичка поступања,
јер од креативности наставника зависи како ће приступити реализацији
планиране наставне јединице.

4

У случају интегративног приступа, на часу књижевности, ток обраде бајке може се обједити са утврђивањем градива из граматике о глаголским облицима.
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У трећем разреду основне школе, по још увек важећем Наставном програму, из граматике се обрађују описни и присвојни придеви (Правилник о
наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног
образовања и васпитања, 2013). Функционални језички предложак за
њихову обраду или утврђивање могу да представљају одломци из бајке
„Себични џин” Оскара Вајлда у којима је присутан довољан број примера
врсте придева која је предмет обраде или утврђивања. На пример, делови
бајке у којима је описана лепота баште себичног џина погодни су да ученици
не само уоче придеве и схвате њихово значење, већ и да открију њихову
експресивну улогу у тексту бајке.
„Била је то велика, прекрасна башта, пуна меке зелене траве, из које је ту
и тамо вирио по који цвет, леп као звезда. А у пролеће би процветало дванаест
бресквиних дрвета и расуло се у цветиће сличне ружичастим бисерима”
(Вајлд, 2014: 50).5
И на часу књижевности, током обраде претходно наведене бајке, ученици се могу упутити да пронађу речи којима је описана башта, уоче њихову
функцију, као и функцију самог описа баште у развоју радње. По мишљењу
Маринковића, разговор о функцији пејзажа у развоју радње и обликовању
књижевних ликова у делу, спада у стваралачке и истраживачке активности
ученика (Marinković, 1987), тако да се наведеним методичким поступком не
повезује само настава књижевности са наставом језика, већ и подстиче стваралачка и истраживачка активност ученика. Поред тога, у бајци Оскара Вајлда
описни придев се јавља и у насловној синтагми, што може да послужи као
подстицај за разговор о унутрашњој карактеризацији главног јунака на часу
књижевности.
Градивне именице и градивни придеви се, по још важећем Наставном
програму (Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања, 2011), обрађују у четвртом разреду основне школе. По
новом Наставном програму (Правилник о програму наставе и учења за трећи
разред основног образовања и васпитања, 2019), они ће бити предмет обраде у
трећем разреду основне школе. У новом Програму експлицитно је истакнут
следећи захтев: „Важно је да ученици повежу градивне именице као основу
за извођење градивних придева, и да не мешају ове две врсте речи” (Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања, 2019: 10). Наставник наведени програмски захтев може реализовати
користећи као језички предложак реченице из бајки у којима се јављају примери градивних именица и градивних придева. Они су, на пример, присутни у
народној бајци „Чардак ни на небу ни на земљи”, која је део обавезних про5

Италик којим су подвучени придеви додатак је аутора рада.

150

Стакић, М.: Бајка као језички предложак у настави граматике у млађим...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 143–156

грамских садржаја у трећем разреду основне школе како у актуелном, тако и у
новом Наставном програму. У наведеној бајци имамо примере да се у истој
реченици јављају и градивна именица и градивни придев који је од ње изведен.
Таква је, на пример, реченица: „А најпосле уведе га у једну собу у којој је
трећа дјевојка бисер низала, а пред њом на златној тепсији од злата квочка с
пилићима бисер кљуцала”6 (Караџић, 2014: 64).
И бајка „Стакларева љубав” Гроздане Олујић садржи реченице које су
погодне да ученици повежу градивне именице као основу за извођење градивних придева. Ова бајка се, по важећем Наставном програму, обрађује у трећем
разреду основне школе, па њено узимање за језички предложак у наредном,
четвртом разреду може да послужи као кратко подсећање на тематски контекст бајке чиме се остварује вертикална унутарпредметна корелација. У
Наставном програму који ће ступити на снагу од школске 2020/2021. године,
наведена бајка није део прописаних програмских садржаја у трећем разреду
основне школе, па њено узимање за језички предложак може имати улогу
мотивације да ученици наведену бајку прочитају у целини и тако прошире
знање о бајкама списатељице са чијим су се стваралаштвом упознали у другом
разреду кроз обраду бајке „Шаренорепа”.
На пример, на часу утврђивања градивних придева наставник може
узети следећу реченицу из бајке „Стакларева љубав” Гроздане Олујић: „Истог
часа чу се некакав рески звук, као да се стакло ломи, и он сав очајан, виде
како се девојка претвара у гомилицу стакленог праха и у струји ваздуха
излеће кроз прозор” (Олујић, 2014: 160). Наведена реченица може да
представља језички предложак у коме ученици треба да пронађу и подвуку
градивну именицу и градивни придев који је од ње изведен. Након тога, они
се могу додатно упутити да уоче положај ових речи у реченици. Тако
уочавају самосталност именице и то да градивни придев стоји уз именицу и
одређује је по материји, грађи. Могу добити и задатак да пронађу све
градивне придеве у бајци и да опишу како изгледају предмети или бића који
су од њих сачињени. Наведени поступак омогућава да ученици схвате да
градивни придеви нису апстрактне језичке јединице и да њихова употреба у
књижевном тексту доприноси његовој изражајности. Поред тога, овакво
методичко поступање је и у функцији продубљивања доживљаја и рецепције
бајке, јер је бајка предмет поновног истраживачког читања. У бајци „Стакларева
љубав”, такви су, на пример, придеви: стаклена маса, стаклена девојчица,
стаклени цвет... Рад на разумевању градивних придева може се продубити и
кроз захтев да ученици грађу, тј. материју од које је сачињена именица, искажу,
уместо градивним придевом, градивном именицом (стаклена маса – маса од
стакла; стаклена девојчица – девојчица од стакла; стаклени цвет – цвет од стакла).
Тиме се конкретно остварује програмски захтев да ученици повежу градивне
именице као основу градивних придева и да не мешају ове две врсте речи.
6

Италик којим су подвучени градивна именица и градивни придев додатак су аутора рада.
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Од креативности наставника и планираних наставних циљева и исхода
зависи како ће се и у којој мери језички предлошци узети из народних и
ауторских бајки функционално укључивати у наставу граматике. Наведени
су само неки од примера који показују да се они могу укључивати у наставу
граматике у свим млађим разредима основне школе.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ
Истраживања су показала да у нашим школама не постоји довољно
интересовања за учење граматике (Стакић и Миловановић, 2015), што је
„индикатор да се знања из граматике још увек стичу на репродуктиван начин”
(Stakić, 2017: 1552). И Милатовић упозорава да се настава граматике још увек
изводи на традиционалан начин. „Управо због лоше наставе граматике ученици се још увек плаше овог наставног подручја” (Милатовић, 2009: 373).
Дакле, потребно је језичке појмове и правила приближити ученицима кроз
наставу која им блиска и интересантна. Занимљивости наставе граматике могу
да допринесу језички предлошци, јер се њихов значај огледа у томе што
„њихова атрактивност, занимљивост и блискост ученику омогућавају да се он
заинтересује за језичку појаву која је предмет наставног проучавања и да практично овлада њоме” (Стакић, 2017: 319). Реч о настојању које не представља
новину у методичкој теорији, јер се још почетком шездесетих година прошлог
века Перушко залагао да граматички примери буду ученицима блиски (Перушко, 1962). Текст бајке као језички предложак омогућава ту блискост јер је реч
о књижевној врсти која је блиска свету детињства. Истовремено, реч је о
књижевној врсти која се одликује високом естетском, сазнајном и васпитном
вредношћу, па језички предлошци узети из дочаране предметности бајке омогућавају да се оствари унутарпредметна корелација или интеграција у зависности од планираних циљева и исхода наставе матерњег језика. Наведеним се
потврђује и став Росандића да бајке имају велики значај у васпитнообразовном
раду (Rosandić, 1986).
Закључујемо да се значај примене језичких предложака из текста бајке у
настави граматике у млађим разредима основне школе огледа у томе што они
имају улогу у мотивисању ученика за учење граматике. Пошто је у току
реформа наставних програма, препорука је да аутори граматика у језичке
предлошке који се налазе у уџбенику граматике уврсте и предлошке из програмом предвиђених бајки.
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FAIRY TALE AS A LANGUAGE MODEL FOR TEACHING GRAMMAR
IN LOWER ELEMENTARY SCHOOL
Summary
The paper analyses the functionality and illustrates the possibilities of using fairy
tales as a language model for teaching grammar in lower elementary school. The
examination of the functionality of fairy tales as a language model is based on a
theoretical analysis of their genre characteristics, their influence on the development of
student personality and their presence in the junior elementary curricula. The results
indicate that this literary form is familiar and interesting to students, as well as that it has
a significant aesthetic, cognitive and educational potential, which is why it belongs
among prescribed content for the second, third and fourth grade of elementary school.
Application possibilities described in the paper show that both the folktale and literary
fairy tale may be used as a language model to teach grammar throughout lower
elementary school. The main advantage of these models lies in the fact that a language
phenomenon is placed in a context both familiar and interesting to the student. The
results mentioned above suggest that fairy tales used as a language model not only
enable us to achieve intra-curricular correlation, but to motivate students to adopt
grammar content as well.
Keywords: Serbian language, teaching grammar, language model, fairy tale,
lower elementary school.
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СЛИКА СРБИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА ЗА СРПСКИ
КАО СТРАНИ ЈЕЗИК ОБЈАВЉЕНИМ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАКОВУ
Апстракт: Предмет овог рада јесте методички приступ примењен
приликом конципирања слике савремене српске стварности, на корпусу који
чине уџбеници за српски као страни језик објављени на Универзитету у
Кракову: Приручник за српски као страни језик (2011) и Култура живог
језика (2012). Циљ је да се за сваки ниво знања испита: (1) у којим
садржајима се запажа слика Србије; (2) каква се слика Србије открива
страним студентима. Анализа је показала да аутори доследно кроз све нивoе
учења уводе садржаје који имају културолошки потенцијал. Спроведен је
методички приступ према коме се студенти упознају са Србијом,
истовремено поредећи српску културу са културом своје земље и
сагледавајући Србију као део Европе и света. Основни ниво знања садржи
већином текстове разговорног стила, а на средњем и напредном нивоу
доминирају аутентични информативни (публицистички и научно-популарни)
текстови. Активности на текстовима усмеравају студенте да са више аспеката
и без културолошких стереотипа разматрају информације о Србији.
Закључује се да анализирани уџбеници осветљавају савремену стварност у
Србији из различитих углова, усмеравајући полазнике да на објективан начин
сагледавају сва питања, што се постиже кроз аналитичко читање и различите
усмене и писане активности.
Кључне речи: уџбеник, српски као страни језик, ниво знања, језичке
вештине, социолингвистичка компетенција, интеркултурна компетенција.

УВОД
Страну културу треба познавати и разумети у свим њеним особеностима јер је само на тај начин могуће усвојити страни језик и његове културолошке аспекте. Без познавања традиције, историје, материјалних и духовних
вредности и постигнућа једног народа није могуће развити толеранцију према
том народу нити је могуће разумети његове особености (Вујовић, 2007: 658).
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Предмет интересовања у овом раду јесте начин на који је представљена
слика Србије у најновијим уџбеницима за српски као страни језик, објављеним на страним факултетима. Очекивано је да ће методички приступ аутора
данас бити другачији него у наставним средствима насталим пре 90-их година
двадесетог века.1 Циљ је да се испита методички приступ примењен приликом
конципирања слике савремене српске стварности, на корпусу који чине уџбеници објављени на Универзитету у Кракову: Приручник за српски као страни
језик (2011) и Култура живог језика (2012).2
Оба уџбеника су написана на српском стандардном језику, екавским
изговором, латиницом. Усмерени су на развој комуникативне, социолингвистичке и интеркултурне компетенције. Употребљавају се за практичне активности, дакле, не оријентишу се на теоријска знања (за која су намењена друга
наставна средства). Намењени су стицању унапређивању језичких рецептивних и продуктивних вештина (слушање, читање, говорење, писање). Поред
лингвокултуролошких аспеката свакодневне комуникације, студентима се
путем текстова пружа увид у ширу културолошку слику Србије.

ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Процес учења страног језика подразумева размену знања, ставова и
информација, а да би се та размена остварила неопходно је да студент развије
комуникативну компетенцију укључујући граматичку, социолингвистичку,
стратегијску и дискурсну компетенцију. Осим граматичке, остале три компетенције садрже културу, а сваки вид комуникације се заснива на њој (Canale &
Swain, 1980). Елементи културе укључују се у наставне ситуације и у дидактички материјал од самог почетка учења страног језика, с тим што се на
почетном нивоу уче једноставнији изрази везани за реалне комуникативне
потребе (Krasner, 1999; Sharifian, 2015). Од савремене наставе страног језика
очекује се да допринесе развоју критичке свести о вредностима и значају културне праксе како сопствене тако и стране (Byram, 1997: 46).
Контакт са другом културом утолико је тежи уколико се одвија у иностраној средини где је наставник једини модел говорника, услед чега уџбеник
постаје кључни извор информација културне садржине, којим се надокнађује
одсуство директног контакта са циљном културом (Вујовић, 2004: 98–99).3
1

Термин уџбеник користићемо као надређен за све типове уџбеника и приручника. У овом
раду нећемо се бавити садржајним, структурним и методичким разликама између
наставних средства која се користе у настави српског као страног језика.
2
О концепцији савремене наставе српског језика и уџбеницима на универзитетима у
Пољској, в. Bońkowski i Baer, 2012; Bońkowski, 2016; Lubaś, 2005.
3
Треба узети у обзир да уџбеници служе, не само за развој мишљења студената док учење
траје, него врше и дугорочније утицаје на когнитивном плану (Pepin, 2008: 3).
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Постоје три типа културних садржаја у уџбеницима страног језика:
(1) изворна култура – може се поистоветити са националном културом полазника; (2) циљна култура – припада језику који се учи; (3) међународна циљна
култура – обухвата све остале културе које не спадају у прве две катогорије
(Cortazzi & Jin, 1999: 204–205).
Питањима односа језика и културе у настави и учењу српског као страног језика посвећује се све више пажње у новије време. У досадашњој литератури о српском као страном језику разматране су следеће теме:
(а) Садржаји о српској култури и начини њихове презентације у уџбеницима (Кончаревић, 2005; Раковић, 2018; Перишић Арсић, 2017;
Перишић Арсић, 2018; Спасић, 2018);
(б) Ставови страних студената о појединим аспектима српске културе
(Стрижак, 2016), као и перцепција традиционалне и савремене
културе у настави српског као страног језика (Крајишник и
Несторовић, 2013);
(в) Садржаји који имају висок културолошки потенцијал, као што су
говорни чинови (Вељковић Станковић, 2011) и типови лингвокултуролошки маркиране лексике (Николић, 2016), при чему се
посебно разматрају ономастичке јединице (Bońkowski, 2017;
Кончаревић, 2008) и жаргонизми (Bońkowski, 2018).
(г) Утицај културних стеротипа на значење лексема (Драгићевић, 2007)
и уопште утицај културних разлика на језичку комуникацију у
настави српског као страног језика (Ковачевић и Крајишник, 2013);
(д) Наставне стратегије које доприносе превазилажењу тешкоћа условљених међукултурним разликама (Драгићевић, 2011);
(ђ) Развијање критичке и интеркултуралне свести у настави српског као
страног језика (Redli, 2018).
Начин на који се приказује српска стварност јесте једно од питања које
се намеће ауторима уџбеника српског као страног језика приликом избора
материјала и дидактичког структурирања садржаја. Ово питање знатно превазилази проблем лингвокултуролошких компетенција везаних за свакодневне
комуникативне ситуације. У савременим методичким приступима указује се
на важност „проучавања света носилаца једног страног језика, јер реално продуковање говора у знатној мери зависи од података о социјалном и кутурном
животу свих говорника на датом језику” (Зенчук, 2002: 238).
„У настави српског језика као страног културолошка функција је пре
свега везана за текстове”, који пружају представу о „стању српског књижевног језика и српске културе новог времена” (Смольска, 2002) Користе се раз-
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личити типови текстова (Дурбаба, 2004; Мркаљ, 2016; Несторовић, 2016;
Перишић, 2016). У почетним фазама учења користе се дидактички (специјално
осмишљени за наставу) и адаптирани текстови, док се у каснијим фазама учења
препоручују аутентични (изворни) текстови (Дурбаба, 2006; Перишић, 2017).
Као што је познато, култура се може посматрати кроз културну
баштину, обичаје, стил живота, ритуале, језик и гестове, при чему се укључује
и тзв. виша култура, тј. уметност, музика, књижевност, архитектура итд. (Ciliberti, 2012; Sharifian, 2011). Штампани уџбеник има ограничене могућности да
прикаже све наведене тековине културе, па ће ауторима кључни ослонац у
приказивању кулутуре бити текстовни материјал, као и одређена визуелна
средства. У нашем истраживању пажња је усмерена искључиво на текстове.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
У овом раду испитује се методички приступ којег су се аутори придржавали приликом конципирања слике савремене српске стварности у уџбеницима за српски језик као страни језик. Спроведено је истраживање квалитативног типа. Примењена је метода анализе саджаја на уџбеничком корпусу
који чине издања Универзитета у Кракову:
(а) Катарина Либер и Славица Прпа, Приручник за српски као страни
језик (2011), у даљем тексту Приручник ССЈ;
(б) Катарина Либер и Славица Прпа, Култура живог језика (2012),
у даљем тексту Култура ЖЈ.4
Наведени уџбеници предвиђени су за шест нивоа учења, при чему су
садржаји у оба уџбеника распоређени по истим темама. Аутори су настојали
да створе иновативну и функционалну комбинацију звучних снимака и текстова, који представљају тренутно стање српског стандардног језика, користећи нову, актуелну лексику, специјалну терминологију и културну специфичност која је уписана у српске комуникацијске ритуале.
Циљ истраживања јесте да се за сваки ниво знања испита:
(1) у којим садржајима и активностима се директно или индиректно
запажа одређена слика Србије;
(2) каква се слика Србије открива странцима.
Очекивано је да ниво учења утиче на избор и начин употребе материјала:

4

Приручник Култура живог језика (2012) праћен је аудио материјалом (снимљеним на
ЦД-у), намењеним за вежбе којима се унапређује вештина слушања.
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(а) На почетном нивоу очекивани су садржаји и активности који омогућавају овладавње културолошком компетенцијом у свакодневним
комуникативним ситуацијама, а нису очекивани садржаји којима се
отварају захтевне теме савремене друштвене реалности у Србији;
(б) На средњем и напредном нивоу, у складу са проширењем лексичког
фонда и са могућношћу коришћења обимнијих аутентичних
текстова, очекивано је увођење тема којима се сагледава слика
савремене Србије.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Анализа корпуса показује да аутори доследно кроз све нивое учења
уводе садржаје који имају културолошки потенцијал.
Избор текстова можемо описати на следећи начин: (1) на основном
нивоу су краћи дидактички (адаптирани) тестови; (2) средњи и напредни ниво
садрже аутентичне текстове. У погледу функционалностилске разноврсности,
запажају се следеће одлике: (1) основни ниво обухвата већином текстове разговорног стила; (2) на средњем и напредном нивоу доминирају текстови из
публицистичког стила и научно-популарног подстила; (3) на напредном нивоу
јављају се административни стил и строго научни подстил.
Основни ниво
На основном нивоу садржаји су распоређене у оквиру општих тема свакодневног живота.
Ниво А1 обухвата теме: (1) Упознавање, (2) Породица, (3) Особине
човека, (4) Професије и занимања, (5) Време и временска прогноза, (6) У кући,
(7) Град и путовање, (8) У куповини.
Теме на А2 нивоу: (1) Школа, (2) Код лекара, (3) Спорт и слободно
време, (4) На послу, (5) Природа, (6) Празници, (7) Комуникација, (8) Филм и
позориште.
Живот у данашњој Србији представљен је као један од примера како се
живи у савременом свету. Тиме се омогућава да полазници, према могућностима почетног нивоа знања, упознају Србију, али и да је истовремено сагледају као део света. Овакав методички приступ доследно се спроводи кроз све
нивое учења.
Активности предвиђене за А1 и А2 ниво доприносе стицању граматичке
и лексичке компетенције, као и лингвокултуролошке компетенције у свако-
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дневним комуникативним ситуацијама. Садржаји о култури усвајају се у
оквиру вештине читања, у комбинацији с вештином усменог излагања.
Наводимо карактеристичне типове текстова и активности, којима се на
основном нивоу показује слика Србије.
Уз следећи текст дат је задатак да се подвуку неадекватне речи (те речи
су подвучене у нашем препису текста):
„Čarlston za Ognjenku je mnogobudžetni film koji je režirao Uroš Stojanović, u kojem glavne uloge tumače poznati glumci. To je trenutno najskuplji
film snimljen u Srbiji i najvidljiviji film u 2008. godini. Ovaj film uneo je novosti
u srpsku kinematografiju, a najznačajnija je upotreba specijalističkih efekata.
Nakon dugo iščekivane premijere, film je dobio mlake presude, ali je reakcija
publike bila mnogo bolja. [...] izuzetno maštovito spaja bajku, legendu i surovu
stvarnost” (Liber, K. & Prpa, S., 2011: 57).

Други пример представља скраћену рецензију филма, а задатак је да се
рецензија допуни сопственим коментарима (овај задатак имплицира да студенти погледају филм, иако то није наглашено):
„Debitantski film Miloša Petričića Skoro sasvim obična priča nije nešto
najbolje što se desilo našem filmu u poslednjih deset godina. Dijalozi su izveštačeni i preopširni, te suviše liče na prevode stranih filmova. Prvo mora da nas
otrezni od iluzije da su naši autori superiorniji od američkih. Sve je u filmu dobro
osim samog filma. Skoro sasvim obična priča pripada vrsti rutinskih romantičnih
filmova, koji se javljaju u angloameričkoj produkciji [...]” (Liber, K. & Prpa, S.,
2012: 42).

Средњи ниво
Средњи ниво знања, поред општих уводи и актуелне теме како у Србији
тако и у целом свету. На нивоу Б1 заступљене су теме: (1) Образовање,
(2) Посао, (3) Мода, (4) Туризам, (5) Ред вожње, (6) Здрав живот,
(7) Међуљудски односи, (8) Екологија. Ниво Б2 обухвата теме: (1) Привреда,
(2) Медији, (3) Геополитика, (4) Религија, (5) Фестивали, (6) Болести XXI века,
(7) Криминал, (8) Писање пројекта.
На средњем и напредном нивоу студенти се у задацима упућују да
информације о Србији (које се налазе у тексту) упореде са друштвеним и
кутурним приликама у својој земљи. Издвајају се следећи типови текстова и
активности на средњем нивоу:
„Nekada su idoli mladima bili rokeri koji su bili kritički opredeljeni prema
društvenom uređenju. [...] Oni su želeli da taj svet poboljšaju, imali su otpor
prema negativnim pojavama, dakle i određenu humanost je su želeli boljitak za
sve. Današnji idoli, međutim, nemaju nikakav stav prema društvu, pa čak ni ideju
kako bi ono trebalo da izgleda. Njihova jedina moć je u promovisanju. Ranijim
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generacijama bile su važnije druge vrednosti kao što su moral i poštenje, a današnji idoli upravo to negiraju. [...] Ovakva slika nije svojstvena samo Srbiji.
Naprotiv, to su svetske tendencije” (Liber, K. & Prpa, S., 2011: 70).
„[...] U Srbiji je vožnja automobila svake godine sve skuplja, pa tako i
ove. Osim poskupljenja benzina, skočile su i cene registacije, osiguranja i servisa
vozila, pa tako vozači ove godine moraju u proseku da izdvoje oko 20 posto više
novca nego prošle godine da bi koristili automobil. To se, međutim, ne može
primetiti na drumovima Srbije, na kojima svake godine ima sve više vozila i sve
je gušći saobraćaj. [...]” (Liber, K. & Prpa, S., 2012: 66).

Први текст дат је у оквиру задатка у коме студенти уносе понуђене речи
у празна места у тексту (те речи су унете и подвучене у нашем препису текста). У питању је чланак из новина у коме се представља студија о идолима
младих у Србији. Након текста следе питања:
„Kakav je vaš stav o idolomaniji? Kakva je situacija u vašoj zemlji: ko su
idoli mladima? Uporedite sa stanjem u Srbiji i u svetu. Prokomentarišite ulogu
medijа u stvaranju idola” (Liber, K. & Prpa, S., 2011: 71).

Уз други текст, који је примарно намењен за вежбу читања, студентима
су постављена питања, која показују да текст о Србији служи као полазиште
за шира разматрања, која уклапају слику Србије у слику Европе:
„Da li je u vašoj zemlji osiguanje automobila skupo? Koji procenat stanovnika [u vašoj zemlji] može sebi priuštiti automobil? Zašto je gorivo u Evropi
sve skupje? Da li mislite da država treba da pojednostavi proceduru i smanji cene
troškova korišćenja automobila” (Liber, K. & Prpa, S., 2012: 67).

Напредни ниво
У складу са очекивањима, напредни ниво знања пружа највише могућности за разноаспекатско, проблемско и критички усмерено сагледавање
садржаја о савременој српској стварности. Запажа се још једна одлика методичког приступа примењеног у конципирању слике Србије: аутори настоје да
успоставe паралелу између три плана, обухватајући српску стварности, затим,
стварност земаља из којих су полазници, као и опште стање у свету.
Високом културолошком потенцијалу на сва три поменута плана доприноси избор тема за напредни ниво.
На нивоу Ц1 заступљене су теме: (1) Идентитет, (2) Стереотипи и
предрасуде, (3), Дискриминација и толеранција, (4) Историја, (5),
Национализам и патриотизам, (6) Функционални стилови, (7) Демократија, (8)
Глобализација.
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Ниво Ц2 има следеће теме: (1) Језик и комуникација, (2) Култура,
(3) Књижевност и теорија књижевности, (4) Наука и и техника, (5) Правни
систем, (6) Заштита потрошача, (7) Маркетинг, (8) Економија.
Као што се види из претходно наведених формулација, у питању су
најактуелније теме, везане за данашње друштво и положај појединца у свакој
држави Европе и света.
Наводимо карактеристичне типове текстова и активности:
„Pisanje istorijskih udžbenika uvek je bilo sporno pitanje. U Srbiji je to
naročito istaknuto u pogledu teme kako je đacima objašnjen raspad Jugoslavije i
krvavi ratovi koji su usledili na toj teritoriji. [...] Opis novih istorijskih događaja
kroz školsku lektiru, u Srbiji je, uglavnom, odražavao stavove vladajućih političkih struktura. Užbenici Miloševićeve Srbije pronalazili su razloge u politici Vatikana, borbi protiv pravoslavnih Srba itd. Odlaskom Miloševića, stižu drugačiji
tonovi [...]. Generalno, aktuelni udžbenik tretira događaje iz devedesetih kao sticaj unutrašnjih i međunarodnih okolnosti, uključujući pad komunizma, nedostatak zajednčkog vođe, gubitak značaja bivše Jugoslavije. [...]” (Liber, K. & Prpa,
S., 2011: 139).
„[...] Ministarka finansija Ljiljana Dragutinović je istakla da poreskom
reformom ne želi da vidi gubitak poreskih prihoda i naglasila da je ta reforma
neophodna za prelazak na novi model ekonomskog rasta, zasnovan na izvozu.
Prema njenim rečima, Srbiji ne preti grčki scenario krize, pošto javni dug iznosti
oko 30 odsto bruto domaćeg proizvoda, a deficit budžeta 4 odsto. [...]” (Liber, K.
& Prpa, S., 2011: 207).
„Milorad Pavić (1939−2009) bio je srpski pisac, istoričar srpske književnosti od 17-og do 19-veka, stručnjak za barok i simbolizam, prevodilac Puškina i
Bajrona, profesor unverziteta. [...] Do danas Pavićeva dela imaju preko 80 prevoda u zasebnim knjigama na razlićite jezike širom sveta. Od strane stručnjaka iz
Evrope, SAD i Brazila, Milorad Pavić je imenovan za Nobelovu nagradu za književnost. [...]” (Liber, K. & Prpa, S., 2011: 177).
„Ja sam pisac već dve stotine godina. Daleke 1766. godine jedan Pavić je
objavio u Budimu svoju zbirku pesama i otada se smatramo spisateljskom porodicom. [...]” (Liber, K. & Prpa, S., 2011: 178).

У вези с првим текстом дат је задатак да се за подвучене речи наведу
синоними. Затим, постављају се питања која полазе од чињеница из текста
(представљање најновије српске историје у уџбеницима) да би дошла до најопштијег питања (могућности писања поузданог уџбеника историје):
„Koji period u srpskoj istoriji prema ovom tekstu predstavlja problem prilikom izrade udžbenika? Zašto je tako? Upоredite prezentaciju spornih istorijskih
događaja u udžbenicima istorije do 2000. godine i nakon demokratskih primena.
Da li u istoriji vaše zemlje postoje slična sporna pitanja? Uporedite kako je određeni događaj predstavljen, na primer, u doba komunizma i nakon 1989. godine.
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Da li mislite da je moguće napisati tačan, pouzdan udžbenik istorije?” (Liber, K.
& Prpa, S., 2011: 140).

Други текст примарно је намењен за вежбу читања, на коју се надовезује вежба усменог изражавања, иницирана питањима која усмеравају студента да информације о Србији посматра у ширем контексту:
„Kad biste mogli da birate, da li biste platili porez na dobit? Da li smatrate
da je ekonomska politika vaše zemlje dobra? Da li čitate ekonomske vesti? Da li
ekonomija neposredno utiče na vaš život?” (Liber, K. & Prpa, S., 2011: 207).

Трећи и четврти одломак потичу из биографије и аутобиографије Милорада Павића. У вези са та два текста задато је да студент напише своју биографију и аутобиографију по угледу на наведене примере.
Будући да се на нивоима Ц1 и Ц2 обрађују најактуелније теме данашњице, посебно је значајно што се аутори доследно придржавају методичког
приступа према коме се полазници упознају са Србијом, истовремено је
сагледавајући као део света и поредећи је са сопственом културом.
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ЗАКЉУЧАК
Анализа двају уџбеника Универзитета у Кракову показује да у 21. веку
аутори уџбеника српског као страног језика посебну пажњу посвећују методичком осмишљавању културолошких и друштевених прилика у Србији.
Закључује се да аутори Катарина Либер и Славица Прпа у публикацијама Приручник за српски као страни језик (2011) и Култура живог језика
(2012) доследно кроз све нивое учења уводе садржаје који имају културолошки потенцијал.
Избор тема по нивоима учења креће се од општих тема које омогућавају
стицање лингвокултуролошке компетенције у најужем смислу, да би се дошло
до најактуелнијих питања данашњице.
Основни ниво обухвата већином текстове разговорног стила, а на средњем и напредном нивоу доминирају аутентични информативни (публицистички и научно-популарни) текстови. Питања и задаци (у вези са текстовима)
усмеравају студенте да са више аспеката и без културолошких стереотипа
разматрају информације о Србији. Активности су усмерене на стицање културолошке компетенције и изграђивање интеркултуралне свести, уз проблемски
и критички приступ садржајима (који се примењују на средњем и напредном
нивоу).
На основном нивоу знања Србија је представљена са својим специфичностима, али уједно и као део Европе и света. На средњем и напредном нивоу
знања спроводи се методички приступ према коме се студенти упознају са
Србијом, истовремено поредећи српску културу са културом своје земље и
сагледавајући Србију као део Европе и света.
Анализирани уџбеници Универзитета у Кракову осветљавају савремену
стварност у Србији из различитих углова, усмеравајући полазнике да на
објективан начин сагледавају сва питања, што се постиже кроз аналитичко
читање и различите усмене и писане активности.

Извори
Liber, K. i Prpa, S. (2011). Priručnik za srpski kao strani jezik. Krakow: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Liber, K. i Prpa, S. (2012). Kultura živog jezika. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellonskiego.
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Katarina G. Mijaljevic
University of Kragujevac, Faculty of Philology and Arts
IMAGE OF SERBIA IN TEXTBOOKS FOR SERBIAN AS FOREING
LANGUAGE PUBLISHED AT UNIVERSITY OF KRAKOW
Summary
The main subject of this paper is a methodical approach applied to the concept of
contemporary Serbian reality in a corpus made of textbooks for Serbian as a foreign
language published at University of Krakow: A Handbook for Serbian as a Foreign
Language (2011) and Live Language Culture (2012). The aim of the paper is to examine
the following for each level of knowledge: 1) In what contexts is observed the image of
Serbia; 2) what kind of image of Serbia is presented to students. The analysis showed
that the authors consistently introduce content that has cultural potential through all
levels of learning. It was implemented methodical approach through which students met
with Serbia, at the same time comparing Serbian culture with culture of their own
country and realized Serbia as part of Europe and the world. The basic level contains
mostly conversational style texts, while the intermediate and advanced levels are
dominated by authentic informative (publicist and scientific-popular) texts. Activities
on texts direct students to look at information about Serbia with many aspects and
without cultural stereotypes. It is concluded that the analyzed textbooks illuminate
contemporary reality in Serbia from different angles, directing the participants to see all
issues in an objective way, which is achieved through analytical reading and various
oral and written activities.
Keywords: textbook, Serbian as a foreign language, level of knowledge,
language skills, sociolinguistic competence, intercultural competence.
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РУСКЕ ИМПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВИЦЕ У
ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ (МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ)
Апстракт: У овом раду се говори о руским имеративним пословицама
у настави руског језика. Студентима представља тешкоћу да усвоје све
руске облике заповедног начина. Циљ рада је да се укаже колико се то
учење може олакшати кроз увођење примера императивних пословица у
наставу. Такав начин предавања заповедног начина подстиче и интересовање код студената за руско народно стваралаштво у коју је уткана животна
мурост. Задатак рада је да укаже на сличност поука наведених пословица у
руском и српском народном стваралаштву, а истовремено и на различитост
имеративних пословица у руском и српском језику. Ову врсту пословица
груписали смо на основу истих животних ситуација два словенска народа.
Резултат поређења показује да су императивне пословице скоро подједнако
заступљене у руском и српском народном стваралаштву.
Кључне речи: императивне пословице, начин образовања императива,
руско народно стваралаштво, еквивалент, руска пословица, српска пословица.

УВОД
Досадашња пракса обраде императива на факултетима показала је да је
ово једна од граматичких партија које изазивају потешкоће у усвајању од
стране студената. Иако се студенти са имеративом упознају у средњим школама, када се на факултету са тиме поново сусрећу, они сами откривају нове
информације у обради ове граматичке партије. Мишљења смо да се у средњој
школи имератив не обрађује довољно детаљно и систематично тј. да се мало
времена посвећује увежбавању руских императивних облика. Стога је логично
што се код студената јављају нејасноће и конфузија приликом усвајања свих
начина образовања имератива у руском језику. Тек када то усвоје, код њих се
повећава заинтересованост за императивне облике у руском, поготово ако им
све то презентујемо кроз примере из руског народног стваралаштва – руске
пословице. Остаје ипак неспорна чињеница да се студентима прво морају
систематично објаснити сви начини изражавања заповедног начина, а један од
лако прихватљивих и занимљивих начина усвајања руских облика императива
је презентовање имеративних пословица.
*

sv.terzic@gmail.com
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ИМПЕРАТИВ
Императив или заповедни начин (повелительное наклонение) изражава
вољу (молбу, наредбу) и образује се од основе садашњег или простог будућег
времена. О начинима образовања императива детаљније је написано у граматикама руског језика Р. Маројевића (Маројевић, 2001: 30–33) и П. Пипера
(Пипер, 2005: 183–187), а на заступљеност императива у руским пословицама
укратко је указао Б. Тошовић (Тошовић, 1988: 311–312). Стога смо се ми определили да ову граматичку категорију приближимо студентима кроз анализу и
систематизацију императивних пословица из руског народног стваралаштва у
поређењу са српским.
Српски језик такође има доста императивних пословица и изрека у богатом српском народном стваралаштву. Сама та чињеница подстиче студенте на
размишљање и трагање за српским еквивалентима руских пословица.
Пословице и изреке су одлика разговорног језика што доприноси развоју
разговорне компетенције код студената. У стручној терминологији императивне конструкције нису заступљене, и зато, поред текстова струке са научним
стилом језика, студенте истовремено треба анимирати да усвајају лексику разговорног језика, чиме обилује народно стваралаштво.
Начини образовања императива
Друго лице императива гради се помоћу наставка -и или помоћу нултог
наставка. Облик другог лица множине императива образује се када се облику
другог лица једнине додаје постфикс -те.
Начини образовања:
1. Глаголи, чија се основа садашњег (простог будућег) времена не завршава на ј, а у 1-ом лицу једнине садашњег времена имају наставак -у(ю) под
акцентом, у императиву добијају наставак -и (друго лице множине помоћу
постфикса -те):
взять:
возьм-у,
сказать:
скаж-у,
говорить:
говор-ю,
написать:
напиш-у,

возьм-ёшь

– возьм-и!

возьм-и-те!

скаж-ешь

– скаж-и!

скаж-и-те!

говор-ишь

– говор-и!

говор-и-те!

напиш-ешь

– напиш-и!

напиш-и-те!
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Глаголи, чија се основа садашњег (простог будућег) времена завршава
на групу сугласника такође добијају наставак -и(-те):
достигнуть:
кончить:

достигн-у
конч-и

достигн-ешь
конч-ишь

– достигн-и!
– конч-и!

достигн-и-те!
конч-и-те!

2. Нулти наставак имају следећи глаголи:
а) Глаголи, чија се основа садашњег времена (простог будућег) завршава на ј:
отвечать:
волноваться:

отвеча-ю
волну-ю-сь

отвеча-ешь
вону-ешь-ся

– отвеча-й!
– волнуй-ся!

отвечай-те!
волнуй-те-сь!

б) глаголи с инфинитивом на -ить и основом садашњег (простог
будућег) времени на ј, ако акценат код њих не пада на наставак у 1-ом лицу
једнине садашњег (простог будућег) времена:
верить:
плакать:
лечь:

вер-ю
плач-у
ляг-у

вер-ишь
плач-ешь
ляж-ешь

– верь!
– плачь!
– ляг!

верь-те!
плачь-те!
ляг-те!

Императив се гради од оног вида основе који глагол има у другом лицу
једнине садашњег (простог будућег) времена. Изузетак су глаголи са
алтернацијом [к] → [č], [g] → [ž], чија се основа у имеративу завршава [к’] и
[g’] испред наставка -i: пеки! помоги! (испред нултог наставка сугласник је
тврд: ляг!).
Специфичности у грађењу императива имају следећи глаголи:
а) Глаголи типа давать/даю, вставать/встаю, узнавать/ узнаю граде
имератив од основе проширене суффиксом -va-:
давать:
вставать:
уставать:

да-ю
встава-ю
уста-ю

да-ёшь
встаёшь
уста-ёшь

– давай!
– вставай!
– уставай!

давай-те!
вставай-те!
уставай-те!

б) глагол дать и од њега изведени глаголи граде императив помоћу
наставка -ј (графички -й):
дать:
создать:

да-м
созда-м

да-шь
созда-шь

– да-й!
– созда-й!

да-й-те!
созда-й-те!

в) глагол есть и од њега изведени глаголи имају у другом лицу
императива исти облик као у другом лицу једнине садашњег (простог будућег)
времени:
есть:

е-м

е-шь

– ешь!
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г) Глагол ехать гради императив од друге основе:
ехать:

е-ду

ед-ешь

– поезжай!

поезжай-те!

Остали глаголи изведени од глагола ехать (који имају префикс) граде
императив од парног глагола несвршеног вида на -езжать:
приехать и приезжать:

– приезжай!

приезжай-те!

д) Глаголи типа пить/пью имају у императиву самогласник е испред
сугласника -ј којим се завршава основа:
пить:
лить:

пью
лью

пьёшь
бьёшь

– пей!
– лей!

пей-те!
лей-те!

У трећем лицу једнине и множине употребљавају се описни облици
имератива. Они се граде употребом речце пусть или пускай и трећег лица
једнине или множине индикатива садашњег или простог будућег времена.
Пусть Николай отвечает.
Пускай дети забавляются игрушками.
Речца да има исту функцију и употребљава се у паролама и књишком
стилу језика:
Да здравствует наша страна! Да будет свет!
Облик првог лица множине имератива гради се на више начина:
а) од првог лица множине простог будућег времена додавањем постфикса -те: пойдёмте! поедемте!
б) од првог лица множине садашњег времена глагола одређеног кретања
додавањем постфикса -те: идёмте!
в) употребом речце давай, давайте и првог лица садашњег или простог
будућег времени: давайте решим задачу вместе!
г) употребом речце давай, давайте и инфинитива глагола несвршеног
вида: давайте строить!
д) употребом првог лица множине садашњег или простог будућег времена индикатива (без личне заменице мы): едем! поедем! будем веселиться!
Употреба постфикса -те у учтивом обраћању је обавезна.
Значење императива може се исказивати инфинитивом или обликом
прошлог времена множине.
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Инфинитивом у функцији имератива се исказује најстрожа заповест:
Сесть! Встать! Слушать!
Облик множине прошлог времена употребљава се у разговорном језику
само од неких глагола:
Пошли! Поехали!
Императив од неких глагола несвршеног вида употребљава се за исказивање учтиве молбе (у српском језику у овом случају се употребљава императив глагола свршеног вида):
Садитесь! Проходите в кабинет, пожалуйста!
Облици императива глагола свршеног вида исказују већу категоричност:
сядьте! пройдите!

РУСКЕ НАРОДНЕ ИМПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВИЦЕ ИЗ
РАЗЛИЧИТИХ ЖИВОТНИХ СИТУАЦИЈА
Познавање руског народног стваралаштва заузима посебно место у
систему припреме наставника руског језика за предавање у српској средини.
Изучавајући руски фолклор, студенти се упознају са почецима руске књижевности. Национална специфичност руског народног поетског стваралаштва,
њене типолошке сличности и узајамне везе са фолклором других народа
помажу да се дубље схвати историја, начин живота и национални карктер
руског човека. Посебно треба истаћи васпитне могућности изучавања руског
народног стваралаштва. Анализа пословица, изрека, загонетки помаже студентима да боље упознају везу усменог народног стваралаштва са животом народа.
Основни комуникативни задатак императивних пословица је савет или
поука. Савет, који је саставни део пословице или изреке „изражава колективно
искуство, створено трудом низа покољења, поткрепљено сталним понављањем
животних ситуација. У овом случају савет је упућен не једном лицу, него сваком човеку и стиче важан значај за све, претвара се у реч народне мудрости”
(Бељски, 1953: 112). Такве пословице одликују се семантичком специфичношћу у императивним изјавама: заповедни начин у датом случају служи не за
подстрек у правом смислу (одређеној особи, са очекивањем повратне конкретне радње), већ за уопштено-лични исказ поучног карактера са смањеном
подстицајном функцијом.
Ову врсту пословица груписали смо на основу различитих животних
ситуација руског народа, ради лакшег разумевања и поређења са српским
пословицама из истих области живота.
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Друштвено-историјско народно искуство
(1) Русија и љубав према домовини
С родной земли – умри, не сходи. „Умри, али са своје земље не одлази.”
(2) Земља и сеоски послови
Мужик умирать собирайся, а земельку паши. „Сељак оре све до
смрти.”
Держись за соху: она кормилица. „Држи се ранилице, она је
хранитељка.”
Клади навоз густо – в амбаре не будет пусто. „Ако добро нађубриш –
амбар неће бити празан.”
Больше землю удобряй – выше будет урожай. „Што више земљу
нађубриш, летина ће бити богатија.”
Еквивалент: Каква сетва, таква жетва.
Сыпь коню мешком – так не будешь ходить пешком. „Сипај коњу
џаком и нећеш ићи пешице; (Храни коња добро и неће те издати).”
Удобряй щедрей поля – наградит тебя земля. „Како нађубриш, тако ће
те земља наградити.”
(3) Закон, суђење и судије
Перед богом ставь свечку, перед судьёю – мешок. „Пред Бога стави
свећу, а пред судију џак.”
С сильным не борись, с богатым не судись. „Не бори се са јаким, а са
богатим се не суди.”
(4) Религија и свештенство
Родись, крестись, женись, умирай – за всё денежки подай. „Рађај,
крштавај, жени, умири, ал’ за све паре спреми.”
(5) Писменост и учење
Век живи – век учись.
Еквивалент: Човек се учи док је жив.
(6) Стара војна служба и ратови
Сам пропадай, а товарища выручай. „Сам погини, а друга спаси.”
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Друг за друга стой – выиграешь бой. „Уз друга стој, добићеш бој”
(Добићеш битку, али само уз друга).
Животно-свакидашње народно искуство
(1) Бирање младе и прошевина
Не бери приданое – бери милу девицу. „Не узимај мираз – узми милу
невесту.”
Еквивалент: Бирај аго, што је срцу драго.
Не ищи красоты, ищи доброты. „Не тражи лепоту, већ тражи
доброту.”
(2) У туђој породици
Бойся тестя богатого, как чёрта рогатого. „Треба се бојати таста
богатог, као ђавола рогатог.”
(3) Сиротињска и удовичка судбина
Шей, вдова, широкие рукава – было бы во что класть небылые слова.
„Шиј удовице, широке рукаве, да у њих ставиш сва сплеткарења.”
(4) О способности и вредноћи, лењости и немарности
От скуки бери дело в руки. „Ако ти је досадно, узми па ради.”
Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. „Дрвеће гледај по
плодовима, а људе по делима.”
Еквиваленти: По делу се човек познаје; Онолико човјек ваља колико и
како уради.
Не за своё дело не берись, за своим делом не ленись. „Не петљај се у
туђи посао, већ свој одради.”
Не спеши языком, торопись делом. „Не жури са речима, пожури са
делом.”
Семь раз отмерь – один раз отрежь.
Еквивалент: Сто пута мјери, а једанпут стрижи.
Не откладывай на завтрато, что можно сделать сегодня.
Еквивалент: Што можеш данас, не остављај за сутра.
Работай смелее – будешь жить веселее. „Ради што смелије, живећеш
веселије.”

177

Терзић, С.: Руске императивне пословице у поређењу са српским...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 171–182

Сделал дело – гуляй смело. „Кад завршиш дело – иди смело.”
Готовь сани летом, а телегу зимой. „Спремај санке лети, а кочије
зими”; (Сваку ствар припремај на време).
Куй железо, пока горячо.
Еквивалент: Гвожђе се кује док је вруће.
(5) Памет и глупост
Умного пошли – одно слово скажи; дурака пошли – три скажи, да и
сам за ним поди. „Пошаљи паметног и реци једну реч; пошаљи будалу – реци
три речи, али и сам за њим пођи.”
Не спорь о том, чего не знаешь. „Не расправљај о ономе, што не знаш.”
Не спрашивай у старого, спрашивай у бывалого.
Еквивалент: Није памет у годинама, него у глави.
(6) О доброј и лошој речи
Не ножа бойся, а языка.
Еквивалент: Гора је рана од језика, негʼ ли од ножа. „Не плаши се ножа,
него језика.”
На крепкий сук точи топор, на брань умей давать отпор. „За чврсти
чвор треба ти оштра секира, а за прекор да имаш одбрану.”
(7) О срећи
Не родись хорош, пригож, родись счастлив.
Еквивалент: Важно је срећан се родити.
(8) Здравље, болест и смрт
Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. „Држи главу у
хладу, стомак гладан, а ноге у топлом.”
Живи просто – проживёшь лет сто. „Живи скромно – доживећеш сто.”
Любишь кататься – люби и саночки возить. „Ако хоћеш да уживаш,
треба да се и помучиш.”
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Народна практична филозофија
Сколько волка не корми, он всё в лес глядит.
Еквивалент: Вук длаку мења, а ћуд никада.
Не продавай шкуры не убив медведя. „Не продаји кожу, док не убијеш
медведа.”
Не дразни собаки – и лаять не будет. „Не задиркуј пса и неће лајати.”
Умел ошибиться – умей и поправиться. „Ако си знао да погрешиш,
онда знај и да исправиш грешку.”
Доверяй, но проверяй. „Веруј, али проверавај.”
Хлеб соль ешь, а правду-матку режь. „Хлеб и со једи, а голу истину
скреши у лице.”
Новых друзей наживай, а старых не теряй. „Стичи нове пријатеље, а
старе чувај.”
Не думай как взять, а думай как отдать. „Не мисли како ћеш узети,
већ како ћеш вратити.”
Чего себе не хочешь, того другому не желай.
Еквивалент: Што не желиш себи, немој ни другоме.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
Еквивалент: Скочи, па реци хоп.
Не ищи в другом правды, коли её в самом нет. „Не тражи код другога
истину, ако је сам немаш.”
Если собираешься в путь, бери с собой хорошего путника. „Ако се
спремаш на пут, поведи доброг сапутника.”
Не зная броду, не суйся в воду. „Ако не знаш где је плитко, не иди у воду.”
Не учи рыбу плавать, а собаку лаять. „Не учи онога ко зна.”
С огнём не шути, а воде не верь. „Са ватром се не шали, а води не веруј.”
Ищи ветра в поле. „Свеједно, нећеш наћи (не треба ни да тражиш).”
Поживи подольше – так увидишь побольше.
Еквивалент: Што човек више живи, више зна.
Умел дитя родить – умей и научить. „Ако си умео дете родити, онда га
и научи; (Лако је дете родити – тешко га је васпитати).”
Не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
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Еквивалент: Ко другоме јаму копа, сам у њу упада.
Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом
влияет.
Еквивалент: Пас који лаје не уједа.
Не в свои сани не садись. „Не петљај се тамо где ти није место.”

УТВРЂИВАЊЕ УСВОЈЕНОГ ЗНАЊА КРОЗ СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ
ИМПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВИЦА И ИЗРЕКА
Главни задатак оваквог начина предавања је да студенти усвоје све
начине образовања императива у руском језику. Зато се од њих захтева да
систематизују пословице и изреке према начину образовања. Предлажемо да
се студенти поделе по групама према наставцима за образовање императива.
Прва група студената ће имати задатак да испише и научи напамет
пословице и изреке које се граде наставком -и. На пример:
Век живи, век учись. Любишь кататься, люби и саночки возить. Сколько волка ни корми, он всё в лес глядит и тако даље.
Друга група студената нека испише и научи напамет пословице и изреке
које имају нулти наставак, а чија се основа завршава на ј. На пример:
Куй железо, пока горячо. Не рой яму другому, сам в неё поподешь. Не
откладывай на завтра то, что можно делать сегодня и тако даље.
Трећа група студената ће пронаћи пословице и изреке које такође имају
нулти настaвак, али чији су глаголи с инфинитивом на -ить и основом садашњег (простог будућег) времени на ј, ако акценат код њих не пада на наставак
у 1-ом лицу једнине садашњег (простог будућег) времена. На пример:
Семь раз отмерь, один раз отрежь. С огнём не шути, а воде не верь.
Готовь сани летом, а телегу зимой и тако даље.
За време читања пословица сви студенти (без обзира на групе) слушају и
покушавају да пронађу еквивалент српским пословицама. Уколико нема еквивалента за руску пословицу, у том случају наставници им помажу да пословицу прведу на српски језик, заједнички тумачећи њену поуку.
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ЗАКЉУЧАК
Студенти на факултетима су више упућени на језик струке у којима
нема императивних облика, али они истовремено треба да се оспособе да разумеју и довољно упознају разговорни руски језик. Зато је у наставном плану
увек неизоставна методичка јединица посвећена заповедном начину (императиву). Усвајајући императивне руске облике, студенти се сусрећу и са архаичним изразима јер су руске пословице, а и српске, стваране кроз векове. Учећи
руске пословице, студенти се упознају са народном мудрошћу, начином размишљања руског и српског народа у различитим сегментима живота. Оваквим
методичким поступком сматрамо да ћемо студентима, не само олакшати усвајање руских императивних облика, него ћемо им донекле проширивати знања
везана за руско и српско народно стваралаштво. На наставнику је да процени
колико часова је потребно издвојити у наставном плану и програму да би студенти ово успешно усвојили.
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РУССКИЕ ИМПЕРАТИВНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ В СРАВНЕНИИ
С СЕРБСКИМИ (методический аспекты)
Аннотация
В настоящей работе речь идёт о руских императивных пословицах в
обучении русскому языку. У студентов появляются затруднения в овладении, всех
форм повелительного наклонения. Цель настоящей работы – показать как
включением русских пословиц в обучение можно это затруднение сделать более
лёгким. Такой способ преподавания повелительного наклонения проявляет
интерес у студентов к русскому народному творчеству, в которой представлена
житейная мудрость. Задача настоящей работы состоит в том, чтобы указать на
сходство советов приведенных пословиц в русском и сербском народном
творчестве и одновременно на различие императивных пословиц в руском и
сербском языках. Этот вид пословиц мы разделили по группам на основании
одинаковых житейных ситуаций двух славянских народов. Результат сравнения
показывает, что императивные пословицы почти одинаково представлены в
русском и сербском народных творчествах.
Ключевые слова: императивные пословицы, способ образования
императива, русское народное творчество, эквивалент, русская пословица,
сербская пословица.
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УПОТРЕБА СТРИПА У НАСТАВНОМ МАТЕРИЈАЛУ
НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
Апстракт: Упоредо са појавом нових медија и уређаја долази до проблема стицања и одржавања пажње ученика како током часа, тако и током
самосталног рада ученика. Као један од начина ублажавања овог проблема
се намеће коришћење стрипа. У овом раду је дата анализа употребе стрипа у
уџбеничкој литератури наставе немачког језика за основну школу од петог
до осмог разреда. Циљ рада је утврђивање мере у којој су аутори користили
стрип као начин презентације градива и његовог увежбавања. Анализирано
је 40 уџбеника и радних свезака разних аутора и издавача. Извршена је
подела стрипа на стрипове са једном и стрипове са више илустрација и
након тога је бележен број стрипова у уџбенику, тј. радној свесци. Том приликом је утврђено да су аутори препознали могућност употребе стрипа у
настави немачког језика. Најчешће су коришћени стрипови у презентацији
градива коришћењем форме једне слике. Поред тога, уочено је да су стрипови заступљенији у настави за почетне разреде и да су аутори препознали
и могућност употребе стрипа у утврђивању градива у радним свескама.
Кључне речи: стрип, настава немачког језика, немачки језик, стрип у
настави.

УВОД
Један од кључних фактора у успеху наставног процеса је успешно управљање пажњом ученика. Кретањем пажње током часа Бунс и сарадници су се
бавили у раду (Bunce et al., 2010), где је установљено да постоје учестали
падови пажње током часа, при чему се њихова учесталост повећава током времена. Поред тога, у деловима часа заснованих на активности ученика, регистрован је значајно мањи број падова пажње у односу на класично предавање, а тај
утицај се региструје и у деловима часа заснованих на класичном предавању који
непосредно следе након делова заснованих на активностима ученика.
Мотивација као битан чинилац успеха наставног процеса током наставе
страних језика била је предмет истраживања Ванинга и сарадника у раду (Waninge
*
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et al., 2014) где је показано да мотивација ученика у великој мери варира током
часа. Приказ истраживања везаних за ефекте мотивације је даo Ламб (Lamb, 2017).
Појам мултимедија се односи на презентовање информације коришћењем више начина истовремено. Тако се информација може представити текстом, сликом, звуком, видео записом (анимацијом), невербалном комуникацијом – покретом. У последње време са развојем технике се јавља могућност
интеракције ученика са материјалом, па тако имамо и интерактивне текстове,
слике, звукове и видео записе. Представљање информација користећи мултимедију омогућава да ученик прими информацију коришћењем више чула и
ангажовањем различитих центара у мозгу чиме се обезбеђује лакше памћење
информације. Други разлог примене мултимедије у настави је мотивационе
природе јер употреба видео записа, анимација и других мултимедијалних
информација повећава заинтересованост ученика за предмет наставе. Утицај
мултимедије је истраживан од стране бројних аутора. Тако су, на пример
Глигора Марковић и сарадници у раду (Gligora Marković et al., 2015)
потврдили постојање позитивних ефеката мултимедије на памћење. Трећи
разлог примене мултимедије је контрола ученика где се ученик води кроз
наставни процес коришћењем класичне мултимедије, а нарочито
интерактивне мултимедије. Четврти разлог лежи у чињеници да је неке
елементе градива јако тешко представити на други начин. Пети разлог се
односи на чињеницу да хумор, који је чест пратилац стрипа, олакшава
памћење о чему постоје бројна истраживања (Банас и сар., 2011; Гарнер,
2006; Стојановић и сар., 2017).
Поред позитивног утицаја хумора на памћење постоје и други корисни
ефекти као што су ојачавање веза са другим ученицима, вршњачко учење,
појачање мотивације, активирање ученика као и усмеравање пажње.
Један од начина да се побољша успех наставног процеса је коришћење
стрипа. Идеја употребе стрипа је да се утиче на пажњу, мотивацију као и да
се олакша памћења градива коришћем мултимедијалности стрипа.

СТРИП
Сама реч стрип је настала из чињенице да је стрип доста често приказиван у облику траке (енг. stripe) која се простире са леве на десну страну
листа. Елементи стрипа се јављају још у старом веку, а његова прва појава у
данашњем облику Кунзл (Kunzle, 2007) везује за Рудолфа Тофера (Rudolphe
Töpffer) који је у својим публикацијама распоредио на појединачну страну
више цртежа јасно их одвојивши, при чему је цртеже пропратио текстом.
Стрип се може дефинисати као „прича чија је акција представљена
низом слика пропраћених текстуалним дијалогом или објашњењима” (Стојановић и сар., 2017: 319). Стрип чине оквири у који су смештени слика и пра-
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тећи текст. Оквири су обично правоугаоног облика и поређани су тако да
образују неки смислени след, најчешће временски ток радње која се описује
стрипом. Временски ток се најчешће приказује као у тексту (тј. с лева на десно
и одозго на доле).
Појединачни оквир, као што је речено, најчешће чине слика, тј. цртеж, и
текст који прати слику. Сам текст може бити међусобни дијалог или размишљање ликова представљених појединачним оквиром, текст наратора као и
текст који описује радњу (најчешће ономатопеја). Временом су се искристалисали одговарајући начини записа појединих врста текста па они представљају
саставни део језика стрипа. Тако, на пример, дијалог се записује у такозваним
„балончићима” који се налазе у висини глава учесника у дијалогу.
Размишљања се записују у такозваним „облачићима”. Текст наратора се
обично налази у дну или врху слике у правоугаонику, а ономатопеје се налазе
на месту где се одређени звук појављује.
Слика, тј. цртеж, је по правилу једноставан. Позадина је најчешће сиромашна детаљима, наглашавајући додатно радњу која се налази у првом плану.
Цртеж је доста често у црно-белој техници, али употребом боја се може повећати визуелна привлачност стрипа. У уџбеницима се понекад уместо цртежа
користе и фотографије чиме се може поједноставити израда стрипа и побољшати његова визуелна атрактивност.

СТРИП И НАСТАВА СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Дуго времена након настанка стрип није примењиван у настави пошто је
био сматран плитком разонодом, али се постепено дошло до спознаје да стрип
може бити веома користан у настави. Један разлог је то што ученици доживљавају стрип као нешто блиско и радије га читају него књиге што су показали
у свом истраживању Лазарић и Томљеновић (Lazzarich i Tomljenović, 2011).
Поред тога, у првим разредима када ђаци још нису савладали основе језичког
изражавања на матерњем језику, користећи комбинацију слике и текста стрип
може да премости тај проблем. На исти начин се може прићи и ученицима
којима су ти аспекти компетенција слабо развијени.
Употреба текстуалних елемената упоредо са визуелним доприноси активацији већег броја центара у мозгу што доприноси лакшем упамћивању и присећању (Mayer, 2009). Поред тога, у стриповима постоји и доза динамизма која
се остварује елементима цртежа и ономатопејама чиме стрип превазилази статичност штампаног медија и приближава се анимацији (Atkinson, 2009). Због
приказа ограниченог броја сцена тј. оквира, ученик се спонтано ангажује на
попуњавање празнина између оквира. Та ангажованост повећава и усмерава
пажњу ученика на друге детаље који су предмет обраде теме.
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Због своје природе приказа тока догађаја у оквирима са сликом и текстом, стрип је лако дељив на целине које могу бити предмет индивидуалног и
групног рада. Поред тога појединачни оквир са сликом и текстом представља
заправо једну сцену из догађаја којим је стрип приказан. Та сцена заправо бива
замрзнута у времену и сваки ученик је може посматрати док се суштина не
схвати у потпуности.
Заједничком употребом текста и слике могуће је представити велику
количину информација без оптерећивања ученика детаљима, па се тако, на
пример, сцена конверзације на аеродрому не мора додатно описивати. Поред
тога, дијалог се веома често се користи у настави страног језика, а представљање дијалога стрипом је веома природно.
Стрип се може употребити на самом наставном часу као и у индивидуалном раду самог ученика. Уобичајене фазе часа: уводни, главни и завршни
део, можемо додатно раздвојити на следеће фазе наставног часа:
а) Мотивација – зашто се нешто уводи,
б) Информација – предочен је материјал,
в) Обрада – ученици раде задатак,
г) Дискусија – разговор о томе шта су радили,
д) Осигурање знања – рекапитулација у виду новог задатка,
ђ) Генерализација – положај тога што су учили и где се то може
применити,
е) Евалуација – како је ученицима протекао час.
У првој фази која траје до 5 минута, се приказује разлог зашто се уводе
појмови који су везани за тему часа. У другој фази зе презентују неопходне
информације за разумевање теме, за шта треба одвојити 10 минута. Трећа фаза
је централна и у њој ученици треба да примене добијене информације из фазе
два на решавање проблема који се намеће у првој фази часа. Том приликом је
потребно и одвојити највише времена (до 25 минута). У фази дискусије, која
траје десетак минута, ученици треба да прикажу како су решавали проблем, на
које потешкоће наилазили. У петој фази је потребно поновити битне елементе
који су научени у току часа, а након тога и покушати генерализацију наученог.
На самом крају је евалуација самог часа од стране ученика ради утврђивања
њихове перцепције часа.
Стрип се може применити скоро у свим фазама часа. У делу где је активан наставник може послужити за презентацију информације. У делу часа где
је активан ученик, стрип може послужити за иницирање активности ученика.
Тако се може тражити од ученика да попуне неке пропуштене делове дијалога,
да доцртају делове стрипа или чак да га у потпуности сами креирају.
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Употребом стрипа се развија читање, разумевање, писање и говор. То је
нарочито је изражено приликом препричавања прочитаног текста у форми
стрипа. Тада ученик смишља краће реченице, записује их и у току презентације их изговара. Стрип је добро помоћно средство за увежбање граматике
(предлога, прилога за време, прилога за место, прошлог, садашњег и будућег
времена, придева, лексике, ...). На тај начин јачају се лингвистичке, социолингвистичке и прагматичке компетенције ученика.

СТРИП У УЏБЕНИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У овом одељку ће бити разматрано у којој мери и на који начин је заступљен стрип у уџбеничкој литератури за немачки језик за основну школу тј. за
нивое знања од 5. до 8. разреда.
Прегледом је обухваћено 40 уџбеника и радних свезака разних издавача
и аутора за основну школу који су били доступни аутору. Тако је анализирано
8 уџбеника и исто толико радних свезака за пете разреде основних школа, док
је за шесте разреде анализирано 7 радних свезака и 6 уџбеника. За седме и
осме разреде основних школа анализирано је 11 књига од којих по два уџбеника и радних свезака за осме разреде и три радне свеске и четири уџбеника за
седме разреде.
Књиге коју су обухваћене прегледом су:
· Prima уџбеник и радна свеска за пети, шести, седми и осми разред,
Data status;
· Prima plus уџбеник и радна свеска за пети и шести разред, Data status;
· Hurra, wir lernen Deutsch! Уџбеник и радна свеска за пети, шести,
седми и осми разред, Завод за уџбенике и наставна средства;
· Hallo, Freunde!, уџбеник и радна свеска за пети и шести разред, Завод
за уџбенике и наставна средства;
· Wir, убеници за пети, шести и седми разред као и радне свеске за
пети и седми разред, Klett;
· Maximal, уџбеници и радне свеске за пети и шести разред, Klett;
· Magnet, уџбеници за пети, шести и седми разред, радне свеске за пети
и шести разред;
· Beste Freunde, уџбеник и радна свеска за пети разред, Hueber.
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Анализиране књиге су биле А4 формата, а биле су штампане у колору.
Обим књига је зависио од врсте, па су уџбеници у просеку имали око 20%
више страна. По разредима је однос страна био: пети разред 80,88 и 96,62
(радна свсека и уџбеник), шести разред 84,14 и 92,83, седми разред 65,33 и
97,5, а осми разред 75,5 и 101,5 страна. Укупно уџбеници су у просеку имали
96,15 страна а радне свеске 79,15 странa.
Под стрипом се обично сматра низ цртежа тј. слика са пратећим текстом
(Стојановић, 2017). Најчешће се сматра да постоји више слика унутар стрипа.
Анализом је утврђено да стрипови у таквом облику нису често заступљени па
су разматрани и стрипови које чини само једна слика. Ова два облика стрипа
су разматрани посебно и добијени су следећи резултати по којима је по
разредима број слика са стриповима од једног цртежа био: пети разред 4,75 и
12,00 (радна свеска и уџбеник), шести разред 4,00 и 9,33, седми разред 2,66 и
8,75, а осми разред 0 и 8 стрипова од једног цртежа. Укупно уџбеници су у
просеку имали 10,25 стрипова, а радне свеске 3,70 стрипова од једног цртежа.
По разредима број слика са стриповима са више цртежа био: пети разред 0,40 и
3,57 (радна свеска и уџбеник), шести разред 0,29 и 1,50, седми разред 0,33 и
1,25, а осми разред 0 и 1 стрипова од једног цртежа. Укупно уџбеници су у
просеку имали 2,15 стрипова а радне свеске 0,35 стрипова са више цртежа.
Ако посматрамо укупан број стрипова без обзира на број цртежа, добијамо да је по разредима број стрипова био: пети разред 5,25 и 15,50 (радна свеска и уџбеник), шести разред 4,29 и 10,83, седми разред 3,00 и 10,00, а осми
разред 0 и 8,50 стрипова. Укупно уџбеници су у просеку имали 12,30 стрипова
а радне свеске 4,05 стрипова са више цртежа.
Сам стрип је имао две функције, као илустрација градива у фази презентација материјала и као задатак у фази осигурања знања којим се градиво
утврђује. Зато је разматрана и ова подела и утврђено је по разредима да је број
стрипова кориштених као илустрација био: пети разред 1,62 и 12,75 (радна
свеска и уџбеник), шести разред 1,14 и 6,50, седми разред 1,3 и 8,00, а осми
разред 0 и 7 стрипова као илустрација. Укупно уџбеници су у просеку имали
9,35 стрипова а радне свеске 1,25 стрипова као илустрација.
Са друге стране, утврђено је по разредима да је број стрипова кориштених у фази осигурања знања био: пети разред 3,85 и 2,43 (радна свеска и уџбеник), шести разред 3,14 и 4,33, седми разред 1,66 и 2,00 а осми разред 0 и 1.5
стрипова као задатак. Укупно и уџбеници и радне свеске су у просеку имали
2,81 односно 2,80 као задатак.
Посматрано по разредима, укупно уџбеници и радне свеске, добија се да
је просечан број стрипова укупно по разредима: 10,38 за пети разред, 7,31 за
шести разред, 7,00 за седми разред и 4,25 за осми разред.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕ СТРИПА У НАСТАВИ
У настави немачког језика у осмом разреду, користећи уџбеник: WIR 4,
Немачки језик за 8 разред основне школе, чији је издавач Klett, аутор је
користио стрип у настави лекције „Eine Sprachreise nach England”, Модул 9
Лекција 2 на страни 19.
Обрађује се Писмо из Енглеске и вежба се вођење дијалога везаних за
текст, постављање питања и давање кратких одговора.

Слика 1. Рад ученика „Писмо из Енглеске”
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У уводном делу часа наставник замоли децу да свако прочита у себи
текст и разјасни с њима о чему се ради у тексту. Заједно преведу текст и
испишу нове речи на табли и у свесци. Наставник објасни постављање
питања и понови упитне речи, као и како се на основу текста могу
формирати питања.
У главном делу часа наставник дели ученике у групе и задаје има да
сами направе стрип и претворе текст у стрип. Ученици праве стрип, цртају
га, пишу реченице (попуњавају облаке у стрипу или дописују дијалог поред
илистрације у стрипу). Израда стрипа траје 20 минута. Након тога ученици
глуме, тј. презентују свој рад преузимајући улоге личности из свог стрипа.
Ова фаза траје 10 минута. На крају ове фазе ученици постављају своје радове
на зид учионице и глуме дијалоге из туђих радова.
У завршном делу часа наставник даје синтезу градива обрађеног на часу.
Стрип се користи у реализацији часа са циљем активирања ученика.
Користи се групни рад где се чланови групе увежбавају да постављају
питања везана за боравак у неком другом граду и да дају кратке одговоре.
Ученици ће моћи да разумеју основну поруку краћег излагања о тој или
сличној теми као и да учествује у краћим дијалозима, размењује
информације и мишљење о теми.

ЗАКЉУЧАК
Анализирано је 40 књига (уџбеника и радних свезака), од више аутора
и издавача, који се користе или су се користили у настави немачког језика у
Републици Србији. Анализирани материјал указује да су аутори и издавачи
препознали могућност унапређења уџбеничког материјала коришћењем стрипова. Могу се приметити две законитости. Прва законитост је да просечан
број стрипова опада са порастом разреда. Образложење ове појаве се може
пронаћи у чињеници да ученици сазревају и лакше усмеравају и одржавају
пажњу у складу са узрастом. Друга законитост је да је релативно учешће
стрипова као задатака веће у радним свескама него у књигама. Ова друга
законитост је и очекивана, пошто радне свеске служе за проверу и
утврђивање знања и садрже у највећој мери задатке у разним облицима.
Може се закључити да је препоручено увођење краће форме стрипа од једне
слике у разредима када се тек почиње са учењем немачког језика у циљу
лакшег стицања и одржавања пажње. Наведен је пример употребе стрипа у
настави немачког језика за осми разред основне школе, где је обрађивана
тема путовања и описа доживљаја на њему.
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Слика 2. Рад ученика „Писмо из Енглеске”
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THE USE OF STRIP IN GERMAN LANGUAGE ELEMENTARY
SCHOOL TEACHING MATERIAL
Summary
Parallel with the invention of new media and devices, the problem of
achieving and sustaining attention in the classrooms and during individual work of
students, increases. Using comics is one approach to address this problem. In this paper
the analysis of comics usage in learning materials for German language classes for fifth
– eight grade of elementary school is given. The purpose of this paper is to investigate
the usage of comics in presentation and practising. Forty textbooks and workbooks from
different authors and publishers have been analysed. The appearance of comics with a
single picture and with several pictures has been counted. It was established that the
authors recognized the possibility of using comics in German language teaching. Single
picture comics have been used more often than comics with multiple pictures. It was also
noticed that the authors recognized the usefulness of comics in practice tasks.
Keywords: comics, German language teaching, German language, comics in
teaching.
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Апстракт: Аутори у раду скрећу пажњу на методички приступ садржајима алгебре који се односе на зависност резултата од промене компонената рачунских операција у млађим разредима основне школе и указују на
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одабиру приступа у увођењу садржаја у уџбениницима математике, везнаних за зависност, од искључиве доминације једног приступа до њиховог
комбиновања, као и малу заступљеност контекстуално заснованих задатака
који су предвиђени за вежбање, утврђивање и примену знања.
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УВОД
Алгебарски садржаји представљају важан део програма наставе математике у млађим разредима основне школе, али и велики изазов за учитеље и
ученике. Бројне студије указују на мноштво проблема у овладавању овим
садржајима од стране ученика и на потребу за различитим приступима у развијању алгебарских појмова и њиховој трансформацији (Kieran, 1981, 2004;
Sfard & Linchevski, 1994a; Herscovics & Linchevski, 1994). Успех у учењу ових
садржаја условљен је великим бројем фактора. Он је, пре свега, условљен
квалитетом учења у области аритметике, јер „искуство са бројевима и
њиховим својствима представља темељ за каснији рад са симболима и алгебарским изразима” (Kieran, 2004: 143). Успех у алгебри, у великој мери, зависи
и од „способности математичког размишљања, као што су: генерализација,
апстракција, аналитичко размишљање, моделирање и организација” (Lew,
2004: 93). Генерализације и формализације представљају уопштавања и
артикулације идеја којима се изражавају важне математичке везе које постоје
између елемената рачунске операције и оне леже у срцу алгебарске мисли:
аритметичке операције могу бити посматране као функције, а алгебарска симболика подржава такво размишљање (Blanton, Levi, Crites & Dougherty, 2011).
То значи да је природан пут ка развоју раноалгебраских идеја управо у добро
формираној основи аритметике. Вештачко одвајање аритметике и алгебре
„лишава ученике моћне шеме за математичко мишљење у раним разредима и
отежава пут учења алгебре у каснијим разредима” (Carpenter & Levi, 2000: 2).
Још један значајан услов развијања алгебарских појмова обухвата и
разумевање алгебарских симбола и њихову примену у изражавању алгебарских генерализација. Управо, аутори и скрећу пажњу на њихов значај и
истичу да „алгебарски симболи не говоре сами за себе. Оно што се заправо
види у њима зависи од захтева проблема на који се оне односе” (Sfard & Linchevski, 1994a: 88).
Циљ коме се тежи у настави алгебре није да ученици само овладају
једноставним алгебарским процедурама, усвоје уопштене алгебарске нотације,
већ да превасходно развију алгебарско и функционално мишљење. Данас се у
наставној пракси, у изучавању алгебарских садржаја и разумевању и изражавању функционалних односа, настава заснива искључиво на индуктивном путу
откривања алгебарских истина, које се даље уопштавају симболичким путем.
Међутим, истраживања показују да ученици слабо разумеју значења односа и
математичких структура (Booth, 1989; Kieran, 1992; Warren, 2005). Према
Меири симболизација је динамичан процес, при чему се кроз симболизацију
ствара и развија значење симбола. У овом процесу нотациони системи обликују саме активности из којих се појављују, док истовремено исте те активности обликују значења симбола која се појављују (Meira, 1995). Принципи и
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стандарди за школску математику указују на то да алгебрa треба да укључује
низ значајних способности код деце које обухватају: разумевање обрасца,
односа и функција; представљање и анализирање математичке ситуације и
структуре користећи алгебарске симболе, као и анализирање промена у различитим контекстима (NCTM, 2000: 37).
Важан садржај наставе математике у млађим разредима основне
школе, у коме алгебарске нотације долазе до изражаја, представљају
садржаји кроз које ученици уочавају зависност резултата од промене
компонената рачунских операција. Резултат учења ових садржаја
представљају уопштене алгебарске нотације које карактерише симболичко
изражавање односа између елемената рачунских операција и ту се јављају
кључне потешкоће. Суштинско својство ових садржаја односи се на потребу
рационалног извођења рачунских операција у скупу природних бројева, с
једне стране, и постављање основе за решавање неједначина, с друге стране.
Да би ученик разумео аритметичке операције и релације, потребно је да
разуме унутрашњу структуру операција и односа између операција.
Коришћење симбола да би се објаснила или изразила функционална
зависност између променљивих, подразумева схватање суштинског својства
односа који постоји између компонената рачунских операција. На пример,
својство сталност збира симболички се изражава на следећи начин:
а+b=с
(a + k) + (b – k) = с, (a, b, c, k

N)

Ученик млађег школског узраста може да савлада ово правило, али је
један од услова добро познавање аритметике, да би се могла извршити генерализација и ово правило уопштило за читав скуп природних бројева. Међутим,
истраживања показују да „и ученици и учитељи имају проблеме са њиховим
разумевањем и приказивањем” (Илић, 2018: 682). Велики проблем у разумевању алгебарских нотација представља разумевање знака једнакости. Ако
посматрамо горе наведене формуле, прва формула не захтева посебно широко
схватање знака једнакости. У другој формули знак једнакости се мора схватити као знак који нужно изражава еквивалентност два израза (Molinа, Castro
& Ambrose, 2005). Овако схваћен знак једнакости не служи искључиво као
сигнал за „израчунај”, односно „утврди вредност израза са леве стране”, већ
изражава облик симетрије леве и десне стране једнакости. Ученик треба да
буде свестан суштинске одлике сталности збира, односно, како да то знање
примени у конкретним ситуацијама као олакшицу у извођењу рачунских операција. На овај начин то знање постаје функционално, а разумевање суштинске
структуре односа између израза у овим једнакостима потпуно. У почетку ученици имају тенденцију да схватају алгебарске изразе на чисто оперативан
начин, односно као концизно упутство за извођење рачунских операција.
Обично треба много времена да ученик почне размишљати о алгебарским
формулама и на структуралан начин (Sfard & Linchevski, 1994b).
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Разумевање и усвајање садржаја везаних за зависност резултата од
промене компонената рачунских операција, а посебно њихово
генерализовање и изражавање симболима, у првом реду зависи од
методичког приступа који ће се применити у процесу трансформације ових
садржаја ученицима. Кључну улогу у том процесу има начин представљања
ситуације која даје повод за постављање израза на основу којих ће се доћи до
изражавања зависности. И ту постоје велике разлике. Оне се огледају
највише у начину изражавања ситуација које треба да буду основа за
извођење закључака о зависности која постоји између резултата од промене
компонената рачунске операције. Први начин обухвата једноставно
закључивање на основу математичких израза и промена на тим изразима,
што упућује на аритметичко манипулисање математичким изразима, како би
се изразио однос и функционална зависност компонената рачунске
операције. Ученик је тако у прилици да посматра изразе и упоређује
резултате како би дошао до закључка о зависности. Други начин је
постављање реалне ситуације из свакодневног живота којом би се изразила
ова зависност. Дакле, варирањем ситуације којом се изражава функционална
зависност ученик је у ситуацији да закључује о односима на основу реалне
проблемске ситуације.
У разматрању приступа треба поћи од става Фројдентала према коме
математика не би требало да се учи као већ готов производ, већ као активност
кроз коју ученици могу активно да конструишу сопствене математичке концепте (Laurens, Batlolona, Batlolona & Leasa, 2018: 576). Приступ учењу мора
бити заснован на идеји да деца треба да уче на примерима који на очигледан
начин, кроз реалне (животне) ситуације изражавају односе који се касније
генерализују кроз алгебарске нотације. На тај начин моделују се проблемске
ситуације које стварају основу да ученици посматрају промене, користе рачунске процедуре и разумеју правила и принципе. Ове промене представљају
апстракције физичких манипулација које су користили у решавању проблема.
Ако су садржаји и контекст у коме су изражени ти садржаји повезани са свакодневним активностима и интересовањима ученика, чак и садржаји алгебре
који захтевају виши ниво апстракција, такве садржаје лакше ће савладати и
биће им јасни. Такав начин учења обезбеђује контекстуални приступ учењу.
Реч је о приступу који је заснован на реалним конкретним ситуацијама, у
којима ученик учи у реалном контексту, гради своје знање о стварним животним ситуацијама, кроз решавање реалних проблема, а истовремено развија
математички начин размишљања (Маричић и Шпијуновић, 2017). Контекстуални приступ разликује се од других приступа по томе што покушава да превазиђе дихотомију између неформалног и формалног знања, дизајнирајући хипотетичку путању учења на основу које ученици могу поново открити формалну
математику (Gravemeijer & Doorman, 1999). Проблеми изражени у контексту
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функционишу тако да служе као тачке ослонца које омогућавају ученицима
самостално поновно откривање „математичких истина” на природан и логичан
начин. На овакав начин праве се везе између проблема изражених у контексту,
кроз моделовање ситуација и решења и симболичих представа тих односа.
Контекст „омогућава да се олакша и приближи алгебарски садржај ученицима
млађег школског узраста, да створи основу да ученик у конкретној ситуацији
види, уочи и искаже природним језиком односе, а потом их пребаци на
апстрактни ниво” (Маричић и Милинковић, 2017: 126). Поред тога, остварује
се процес хоризонталне математизације која се огледа кроз активност преношења реалног проблема на симболички математички ниво кроз посматрање,
експериментисање и индуктивно образложење (Van den Heuvel-Panhuizen,
2003), односно преношење реалног проблема у симболички математички свет,
и обрнуто, као и реорганизацију и (ре)конструкцију садржаја у математици
(Jupri & Drijvers 2016). Контекстуално учење и поучавање у настави математике „значајно је и због тога што те активности чини сврсисходним, повезује
математичке садржаје са реалним животом, даје им смисао и значај, обезбеђује
трансфер теоријских математичких знања у реални или замишљени контекст и
обрнуто” (Маричић и Шпијуновић, 2017: 258). На овај начин генерализације и
симболичке нотације које настају у процесу извођења закључака долазе као
резултат процеса посматрања, уочавања кроз ситуације које су блиске ученику. Оне за ученика имају смисла, јасне су му и разуме их. На овај начин
обезбеђује се и постепен и смислен прелазак са конкретног на апстрактни ново
мишљења и разумевања.
По својој природи садржаји алгебре представљају генерализације и
уопштене математичке истине, тако да и методички приступ њиховом изучавању мора бити такав да омогући ученику да види целину, а не само
издвојене делове те целине. Такву целину у осмишљавању у настави алгебре
могуће је постићи само ако је ученик у стању да разуме алгебарске истине, и
што ће оне бити израженe у контекстуалним ситуацијама и проблемима
свакодневног живота. Ако ученици доживљавају процес поновне изградње
математичких идеја као процес сталног проширавања знања, онда неће
доживети никакву дихотомију између свакодневног искуства и математике.
Оба ће бити део исте реалности.
Који приступ ће учитељ применити у увођењу садржаја везаних за зависност резултата од промене компонената рачунских операција, зависи од великог броја фактора. Међу тим факторима велику улогу има уџбеник математике
из ког ученик учи. Он представља основни извор садржаја за учење ових
садржаја, али и ослонац учитељу за конципирање методичког приступа у
настави. Стога смо пажњу у емпиријском делу рада усмерили на уџбеник с
циљем да утврдимо на који начин се у уџбеницима математике у млађим разредима основне школе приступа обради садржаја из алгебре који се односе на
зависност резултата рачунске операције од промене његових компонената.
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Наиме, циљ је био да се испита који приступ је доминантнији у увођењу ових
садржаја – приступ који полазиште има у реалним, конкретним ситуацијама
које се моделују и на тој бази се врше уочавања и генерализације и изводе
апстрактне симболичке нотације или приступ који је лишен везаности за
реалне ситуације блиске ученику, већ је заснован на математичком контексту.
Пажњу смо усмерили на анализу приступа у увођењу ових садржаја, али и на
анализу садржаја који су постављени ученику у циљу вежбања и примене
знања везаних за ове садржаје алгебре.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Узорак истраживања одабран је из популације уџбеника математике за
трећи и четврти разред основне школе, који су одобрени за употребу у настави
математике у основним школама, јер се садржаји који су предмет анализе уче
у ова два разреда. Узорак су чинили уџбенички комплети за наставу математике за трећи и четврти разред основне школе издавачких кућа Логос, Klett,
Бигз и Креативни центар.
Циљ истраживања је испитати улогу уџбеника математике у стварању
услова за контекстуални приступ учењу садржаја који обухватају зависност
резултата од промене компонената рачунских операција. Циљ је одређен кроз
два истраживачка задатка:
1. Утврдити улогу уџбеника математике у стварaњу услова за
контекстуални приступ формирању појмова везаних за зависност
резултата од промене компонената рачунских операција;
2. Утврдити улогу уџбеника математике у стварању услова за вежбање
и утврђивање садржаја о зависности резултата од промене компонената рачунских операција на садржајима који су контекстуално
засновани.
Истраживање је засновано на техници анализе садржаја. Јединицу садржаја анализе чинио је садржај у уџбенику кроз који ученик стиче знања, формира појмове, упознаје се са новим садржајем и чинили су сви задаци који
постоје у уџбенику и радној свесци.
Категорије садржаја за анализу су:
– Контекстуални приступ/задатак – садржај/задатак који је дат као
реална, конкретна ситуација;
– Неконтекстуални приступ/задатак – садржај/задатак који је дат у чисто
математичком контексту (математичка реченица, математички запис).
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Од инструмената у истраживању коришћен је евиденциони лист у који
су бележени резултати анализе садржаја, док су резултати изражени кроз фреквенције и проценте. Анализу садржаја обавили су аутори рада.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Први задатак истраживања био је да се утврди улога уџбеника математике у стварању услова за контекстуални приступ формирању појмова везаних
за зависност резултата од промене компонената рачунских операција. У трећем разреду основне школе наставним програмом предвиђено је да ученици
зависност резултата од промене компонената рачунских операција уведу кроз
следеће наставне јединице: Зависност збира од сабирака, Сталност збира,
Зависност разлике од умањеника и умањиоца, Сталност разлике, Зависност
производа од промене чинилаца, Зависност количника од дељеника и делиоца.
Анализа садржаја уџбеника математике показала је да je наведени садржај присутан у свим уџбеницима трећег разреда, осим у уџбенику издавачке
куће Бигз. У уџбеницима за трећи разред издавачке куће Klett сви садржаји
који се односе на увођење зависности рачунских операција од промене компонената рачунских операција уводе се контекстуалним приступом, док је за разлику од њих, у уџбеницима издавачке куће Креативни центар таквим приступом уведен само један од 5 садржаја (Табела 1). За разлику од ових уџбеника, у
уџбенику за трећи разред издавачке куће Логос подједнако је заступљен контекстуални и неконтекстуални приступ обради ових садржаја. Два садржаја су
уведена контекстуалним, а два кроз математички контекст.
Табела 1. Заступљеност приступа у формирању појмова зависности
резултата од промене компонената рачунских операција
у уџбеницима математике
Трећи разред
Уџбеник

Klett
Бигз
Креативни
центар
Логос

Контексту- Неконтeкстуални приступ ални приступ
f
%
f
%
f
%
f
%

2
100
0
0
1
9,09
2
50

0
0
0
0
4
90,91
2
50
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Четврти разред
Контекстуални приступ
0
0
5
100
3
42,86
7
87,50

Неконтeкстуални приступ
10
100
0
0
4
57,14
1
12,50
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У четвртом разреду основне школе наставним програмом предвиђено је
да ученици зависност резултата од промене компонената рачунских операција
уведу кроз следеће наставне јединице: Зависност збира од сабирака, Сталност збира, Зависност разлике од умањеника и умањиоца, Сталност разлике.
Зависност производа од промене чинилаца, Сталност производа, Зависност
количника од дељеника и делиоца, Сталност количника.
Анализа уџбеника математике за четврти разред, такође, указује на
разлике у начину на који се уводе ови садржаји. Наимe, сви садржаји који се
односе на зависност резултата од промене компонената рачунских операција
у уџбеницима издавачке куће Бигз, уводе се искључиво приступом
заснованим на реалним ситуацијама које одређују контекстуални приступ. С
друге стране, у уџбеницима издавачке куће Klett, садржаји који се односе на
зависност резултата од промене компонената рачунских операција уводе се
искључиво неконтекстуалним приступом. Ако се у обзир узму резултати
анализе осталих издавача, може се закључити да је у уџбеницима издавачке
куће Логос такође доминантан контекстуални приступ, где је 7 од 8 садржаја
уведено контекстуалним приступом. У уџбеницима издавачке куће
Креативни центар нешто мање од половине (42,86%) предвиђеног садржаја
уведено је на реалним проблемским ситуацијама, које изражавају ове
алгебарске садржаје (Табела 1).
На основу добијених резултата можемо рећи да је у анализираним
уџбеницима за трећи и четврти разред постоји разлика у приступима обради
садржаја који се односе на зависност резултата од промене компонената
рачунских операција. Добијени резултати показују да се аутори уџбеника
издавачких кућа Klett и Бигз, конципирајући садржаје лекција, опредељују или
за приступ којим се изражавају ситуације засноване на реалном контексту свакодневног живота или на приступ којим се изражавају чисто математичке
ситуације. С друге стране, аутори уџбеника издавачке куће Креативни центар
и Логос користе и један и други приступ у увођењу ових садржаја, али и да у
том избору нису доследни.
Занимљиво је да се у уџбеницима математике за четврти разред основне
школе већи број садржаја везаних за зависност резултата од промене компонената рачунских операција уводи на основу реалне проблемске ситуације у
односу на садржаје у уџбеницима трећег разреда. Логично би било да је ситуација обрнута, јер се ови садржаји у четвртом разреду утврђују и проширују,
док се алгебарска знања уопштавају, тако да је природно да буду ближа математичком контексту (неконтекстуалном приступу). Добијени резултати слични
су резултатима истраживања које је имало за циљ да испита који је приступ
доминантнији у увођењу садржаја о једначинама и неједначинама. Они показују да је у увођењу ових садржаја „доминантан приступ који почива на мате-
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матичким, апстрактним нотацијама, и који прати уопштеност и истицање правила на бази уочавања односа међу математичким реченицама” (Маричић и
Милинковић, 2017: 126).
Други задатак истраживања био је усмерен на испитивање заступљености задатака заснованих на контекстуалном приступу, у садржајима који се
односе на утврђивање и вежбање садржаја зависности резултата од промене
компонената рачунске операције. Анализом садржаја уџбеника математике
желели смо да испитамо кроз какве садржаје ученици вежбају, утврђују и примењују знања везана за садржаје зависности резултата од промене компонената рачунских операција.
Ако се у обзир узму добијени резултати анализе уџбеника математике за
трећи разред, можемо рећи да је заступљеност задатака заснованих на реалној
проблемској ситуацији из свакодневног живота најмања у уџбеницима издавачке куће Klett (7,14%), затим у уџбеницима издавачке куће Логос (14%), док
је највећа у уџбеницима издавачке куће Креативни центар (16,67%).
Табела 2. Заступљеност задатака контекстуалног и неконтекстуалног
типа из зависности резултата од промене компонената рачунских
операција у уџбеницима математике
Трећи разред
Уџбеници
Klett
Бигз
Креативни
центар
Логос

f
%
f
%
f
%
f
%

Контекстуални задатак
2
7,14
0
0
11
16,67
7
14

Неконтекстуални задатак
26
92,86
0
0
55
83,33
43
86

Четврти разред
Контекстуални задатак
4
4,30
6
20
6
17,14
15
15,46

Неконтекстуални задатак
89
95,70
24
80
29
82,86
82
84,54

Слични резултати добјени су и у анализи уџбеника математике за
четврти разред основне школе. Анализа садржаја показала је да постоји мала
заступљеност задатака контекстуалног типа који се односе на зависност резултата од промене компонената рачунске операције код свих издавача: Бигз –
20%, Креативни центар – 17,14%, Логос – 15,46%, Klett – 4,30%. Када се
посматра однос који постоји између задатака контекстуалног и неконтекстуалног типа по разредима, можемо рећи да је заступљеност контекстуалних задатака поприлично уједначена у оба разреда код истих издавача. Анализа садржаја показала је разлику од оног што се природно очекује, а то је да у уџбеницима за трећи разред буде већа заступљеност задатака намањених вежбању и
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утврђивању који су заснованих на реалним ситуацијама, јер се тада први пут
усвајају и природно је да постоји већа веза са конкретним ситуацијама. Сличне
резултате добијају и други аутори испитујући заступљеност контекстуално
заснованих задатака у учењу садржаја алгебре (Маричић и Фелда, 2017,
Маричић и Милинковић, 2017; Милинковић и Ћурчић 2017).

ЗАКЉУЧАК
Развијање функционалног мишљења и разумевање функционалних
односа између рачунских операција и зависности које постоје између компонената рачунских операција и резултата представља значајан садржај у развијању алгебарског мишљења ученика млађег школског узраста. Истраживачки
радови показују да деца млађег школског узраста могу успешно да усвоје
алгебарске садржаје и да разумеју њена синтаксичка правила (Blanton & Kaput,
2005; Carpenter & Franke, 2001). Међутим, треба имати у виду да успешно
учење алгебре не подразумева учење скупа чињеница и техника, већ то учење
треба посмарати као начин размишљања.
Добијени резултати истраживања показују да се садржаји, који се
односе, на зависност резултата од промене компонената рачунских операција у
уџбеницима различито уводе. У појединим уџбеницима доминира приступ
базиран на реалним проблемским ситуацијама, док се у другим ови појмови
искључиво уводе помоћу примера заснованих на чисто математичким ситуацијама. Поред тога забрињава чињеница да у појединим уџбеницима не
постоје садржаји који су предвиђени програмом, а односе се на зависност
резултата. Недостатак ових садржаја може представљати проблем у усвајању
других математичких садржаја, посебно алгебарских који обухватају једначине и неједначине. Када је реч о задацима који су предвиђени за вежбање и
утврђивање ових садржаја, истраживање је показало да је тек сваки седми
задатак базиран на реалној проблемској ситуацији из свакодневног живота.
Аутори уџбеника малу пажњу посвећују наглашавању суштине сталности и
његове примене као олакшице у рачунању, док је заступљеност задатака овог
типа веома мала или занемарљива.
Аутори уџбеника и учитељи морају имати у виду сложеност алгебарских
садржаја, самим тим и њихов значај у повезаности и међусобној
условљености. Управо из тог разлога и садржаји који природно проистичу из
аритметике, имају значајну улогу у потпуном разумевању једначина и
неједначина, као и њиховом решавању. Тешкоће које ученици доживљавају у
учењу алгебре на овом узрасту укључују и темпо учења и често коришћени
формални приступ у својој презентацији и доживљавању алгебарских
садржаја. Још важније, чини се да многи учитељи и аутори уџбеника нису
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свесни озбиљних когнитивних потешкоћа у учењу алгебре. Као резултат тога,
многи ученици немају времена да изграде добре интуитивне основе за
алгебарске појмове или повезивање ових појмова са другим преалгебарским
појмовима и на тај начин они не успевају да конструишу значење нове
симболике, тако да се на неки начин све своди на обављање бесмислених
операција и симбола које не разумеју (Herscovics & Linchevski, 1994).
Управо из овог разлога и проистиче значај контекстуалног приступа у
обради садржаја ране алгебре, па самим тим и зависности резултата од
промене компонената рачунске операције. У првом плану истиче се
очигледност као један од принципа у настави математике који омогућава да
дете на примерима свакодневног живота, решавајући проблем, дође до нових
сазнања. На овај начин стечена знања су дуготрајнија, док се решавањем
проблема на овај начин подстиче и развој функционалног мишљења.
Чињеница је да ученик лакше учи оно што му је јасно и природно изражава ситуације свакодневног живота, али се поред тога, такође, мора нагласити
значај разумевања симбола као променљиве или непознате којом се развијају
способности апстракције. Апстракција као мисаона операција доминира у
усвајању садржаја, односно, развијању свих математичких појмова и од
посебног је значаја за развој функционалног мишљења детета овог узраста. Када
је реч о математичком језику он се сматра не само као носилац претходног
постојања значења, већ као дизајнер самих значења математичких појмова (Ferrari, 2006: 73). Из тог разлога развој апстракције и генерализације, као мисаоних
операција, представља значајан услов развоја почетних алгебарских идеја –
развоја ране алгебре. Ако се у обзир узму сви уочени недостаци, ипак не можемо
рећи да у уџбеницима ови садржаји нису доступни како учитељу тако и ученику.
Учитељи треба, на првом месту, да разумеју и схвате значај ових садржаја и
њихову улогу у постављању основе за даљу изградњу раноалгебарских идеја
ученика овог узраста. У том промишљању треба пронаћи пут у коме ће ученик
кроз релације између ситуација реалног контекста свакодневног живота уочити и
функционалне релације компонената математичких израза и једнакости.
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ДОСТУП К СОДЕРЖАНИЮ О ЗАВИСИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ В УЧЕБНИКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Авторы обращают внимание на методический подход к содержанию
алгебры, связанный с зависимостью результатов от изменения компонентов
арифметических операций в младших классах начальной школы, и указывают на
необходимость доступа к этому содержимому, чтобы он стал отправной точкой в
реальных ситуациях, которые будут моделироваться, и которая будет отправной
точкой для выполнения обобщений и символических алгебраических обозначений.
В этом контексте они делают упор на контекстуальный подход к изучению этого
содержания и рассматривают роль учебников по математике в качестве основы
для обучения и поддержки учителю в концептуализации методического подхода в
работе с учениками. В образце учебников по математике для начальных школ
третьего и четвертого классов мы организовали исследование, основанное на
технике анализа содержания, с целью изучения того, какой подход является более
доминирующим при представлении этого контента – контекстный или
неконтекстный. Результаты исследования показали значительные различия в
выборе подходов к введению содержания в учебниках математики, связанных с
зависимостью, от исключительного доминирования одного подхода к их
объединению, а также небольшого представления контекстуальных задач,
предназначенных для практики, определения и применения знаний.
Ключевые слова: алгебра, зависимость результатов арифметических
операций, контекстное обучение, математика, учебник.
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УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ РАЗЛИЧИТИХ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОЈМОВА И ПРОЦЕДУРА
НА КОНЦЕПТУАЛНО РАЗУМЕВАЊЕ
Апстракт: Теоријско утемељење концептуалног насупрот процедуралном математичком знању основа јесу истраживања о коме се извештава
у овом раду. Циљ истраживања је да се испита ефекат експерименталног
програма заснованог на успостављању релација између различитих репрезентација појмова и процедура на развој концептуалног разумевања и на
успешност у решавању проблема у областима: скуп природних бројева и
геометријске фигуре и тела. Током истраживања спроведен је педагошки
експеримент са паралелним групама на узорку од 60 ученика четвртог разреда основне школе. Ефикасност увођења експерименталног фактора разматрана је: 1) квалитативном анализом одговора ученика (дескриптори: процедурално разумевање, концептуално разумевање); 2) статистичком анализом квантитативних података базираним на ученичким одговорима у завршном тесту. Резултати указују на то да примена различитих репрезентација
појма у настави представља вид ефикасне подршке развоју концептуалног
разумевања и успешности у решавању математичких проблема.
Кључне речи: репрезентација, концептуално разумевање, процедурално разумевање.

УВОД
Проучавање аспеката концептуалног и процедуралног разумевања у
математици већ дуже време је у фокусу истраживача математичког образовања
(Carpenter & Lehrer, 1999; Hiebert & Carpenter, 1992; Skemp, 1976; Stylianides &
Stylianides, 2007). Концептуално разумевање математичких појмова обухвата
познавање чињеница и метода које су интегрисане у функционално разумевање математичких идеја које омогућавају препознавање или коришћење идеја
у различитим контекстима. Оно обухвата и познавање релација између разли*
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читих представа (репрезентација) појма, а описује се различитим когнитивним
конструктима као што су модели, хијерархијска структура и семантичке мреже
(Milinković, 2015). Процедурално знање јесте познавање корака које је потребно
проћи у циљу реализације неког математичког поступка (процедуре). Ови
поступци описују се конструктима као што су вештине, стратегије и др. Више
истраживача бавило се разликaмa између концептуалног и процедуралног
знања посебно с обзиром на меморију, језик, узрочно-последично резоновање и друго (Byrnes & Wasik, 1991). Међутим, када се говори о математичком знању, често се мисли на повезане концептуалне и процедуралне садржаје, укључујући алгоритме решавања проблема и хеуристику. Са аспекта
постављених циљева образовања настава математике треба да прошири
погледе ученика ван примене правила и процедура и да им омогући изградњу
концептуалних структура које примењује у одговарајућим ситуацијама. Концептуално разумевање постиже се приказивањем концепта у различитим
математичким структурама ослањајући се на релевантна семиотичка средства (геометријска, алгебарска, нумеричка) (Hiebert & Lefevre, 1986). У том
смислу, методички приступ увођења математичких појмова и презентовања
њихових међусобних веза, у овом раду, заснива се на индивидуалном ученичком истраживању погодних дидактички припремљених ситуација, које
дају значење успостављању веза између математичких процеса и појмова
применом четири приказа математичких објеката – вербалног, нумеричког,
геометријског и симболичког. Ефекти примене различитих представа уочени
су у резултатима учења и односе се на разумевање алгебарских и геометријских појмова (релација, дужина, обим, површина).

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ
Иако примена алгебарских процедура води до тачног одговора, она се
ослања на инструментално (процедурално) разумевање. Међутим, један од
аспеката резултата учења односи се и на разумевање појмова и релација.
„С обзиром на то да се све математичке активности одвијају посредством
спољних репрезентација” (Laborde, 2010: 3), процес изградње појма подразумева употребу различитих репрезентација тог појма, као и кретање између
њих, јер употреба различитих облика репрезентације доприноси повезивању
симболичких форми са њиховим значењем. Различити облици репрезентације
немају улогу алата, који одређеном процедуром воде до одговора, већ се
посматрају као средства за решавање проблема са разумевањем, јер омогућавају различите приступе у стварању математичких идеја, које су уграђене у
математички проблем, те се могу применити и за испитивање индивидуалног
когнитивног развоја ученика (Goldin & Shteingold, 2001). Такође, према Sfard
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(1991: 19) у процесу формирања концепта, у фази реификације, од ученика се
захтева могућност уочавања познатог у потпуно новом светлу. Имајући у виду
наведено, може се закључити да је од централног значаја за развој концептуалног разумевања превођење концепта из једног система репрезентације други
путем решавања адекватно осмишљених математичких проблема, јер се у процесу решавања проблема откривају математички концепти који стоје иза њих,
док различите стратегије решавања могу дати увид у разумевање математике
(процедурално и концептуално). Како је стратегија решавања проблема у великој мери условљена природом проблемске ситуације, процедурално, односно
концептуално разумевање може се проценити на основу успешности у решавању процедуралних1, односно концептуалних проблема.
Развој концептуалног разумевањаможе да се одвија у оквиру семиотичког
посредовања, у коме геометријски модели, као семиотички посредници стварају
нова значења, и инструменталнегенезе, у којој се геометријски модели, као
технички алати, трансформишу или интернализују у психолошки алат
(Vygotsky, 1978). Структура геометријске репрезентације доприноси изградњи
менталног модела концепта, јер наглашавање структурних карактеристика
одређеног концепта преко изабране репрезентације омогућава да се уоче односи
и успоставе везе између његових елемената.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Предмет истраживања је примена различитих репрезентација
математичких појмова (релације, дужине, обима, површине) у решавању
проблема и њихов образовни ефекат, који се односи на концептуално
разумевање.
Општи циљ истраживања је експериментална провера теоријског
становишта о ефикасности примене различитих репрезентација математичких
појмовау разредној настави у односу на концептуално разумевање.
Задатак истраживања: утврдити да ли експериментални програм утиче
на квалитет знања ученика, који се односи на ниво концептуалног разумевања.
Фазе истраживања: извођење експерименталног програма у непосредном раду са ученицима; тестирање (испитивање квалитета знања усвојених
током експерименталног програма); статистички приказ резултата провере
знања и анализа добијених резултата; извођење закључака за унапређење
наставе математике.

1

Процедурални проблеми су они који захтевају чисто процедурална знања за њихово решавање,
тј. решавање проблема више је фокусирано на познавању формалног математичког језика,
процедурама, правилима и алгоритмима; док решавање концептуалних проблема захтева
познавање одређених математичких појмова и њихових односа (Čadež & Kolar, 2015: 29–30).
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Основна хипотеза: Примена различитих репрезентација математичких
појмоваутиче на успешност у решавању математичких задатака.
Помоћна хипотеза: Примена различитих репрезентација математичких
појмова утиче на повећање нивоа концептуалног разумевања.
У складу са методолошким приступом, који подразумева примену
дескриптивно-аналитичке методе истраживања, изабране су следеће варијабле
истраживања:
а) Независнa варијаблa: примена различитих репрезентација математичких
појмова у настави математике; б) Зависнa варијаблa: постигнуће ученика на
тесту знања.
У истраживању су примењене следеће методе:
1) теоријска (изучавање и анализа психолошко-педагошке, методичке и
математичке литературе, која се односи на реализацију експерименталног програма);
2) емпиријска (експериментални рад који се реализује на бази
изграђеној у теоријском истраживању, методa педагошког експеримента са паралелним групамa);
3) статистичка (обрада и упоређивање резултата рада Е и К групе).
Технике и инструменти истраживања: За потребе квалитативне
анализе резултата овог истраживања дефинисани су дескриптори (који су
уједно и критеријуми за процену нивоа ефикасности примене различитих
репрезентација): процедурално разумевање и концептуално разумевање. У
складу с тим, формиран је тест за емпиријску проверу ефикасности
експерименталне наставе, који се састоји од 8 задатака, структуираних у две
групе: тест „А” и тест „Б”. Индикатор процедуралног разумевањаје успешност
у решавању процедуралних проблема (1, 2, 3. и 4. задатак – тест „А”), док је
индикатор концептуалног разумевања успешност у решавању концептуалних
проблема (5, 6, 7. и 8. задатак – тест „Б”). Тестом знања обухваћене су области
Скуп N и Геометрија.
Узорак, организација и ток истраживања: Истраживање је спроведено
на узорку од 60 ученика четвртог разреда Основне школе „Светозар
Марковић“ у Београду, од којих је 30 ученика радило под утицајем
експерименталног фактора (Е-група), а 30 ученика радило је традиционалним
начином рада (К-група).
Динамика извођења експерименталног програма:
Октобар 2013. – Моделовање сценарија за часове и тестова знања.
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Новембар 2013. – Формирање уједначених група (иницијално тестирање, претест).
Јануар, април, мај 2014. – Реализација експерименталне наставе (у
оквиру 20 наставних часова) на наставним јединицама: Особине операције
множења, Узајамна зависност производа од чинилаца, Решавање једначина,
Површина квадра и коцке.
Мај 2014. – Провера експерименталног програма (Тест).
За статистичку обраду података добијених тестирањем коришћен је
Microsoft Excel и SPSS Windows (Верзија 15). За обраду примарних података
коришћена је дескриптивна статистичка анализа: аритметичка средина – просек, медијана, минимум и максимум, стандардна девијација, варијанса.
Суштина експерименталног програма је у примени разноврсних репрезентација математичких појмова у току решавања задатака (Прилог 1).
Основна идеја је да решавање задатака, са имплицитно повезаним особинама
између геометријских и алгбарских објеката, не буде засновано на директној
примени правила. Задаци су усмерени на тумачење и формирање репрезентација статичне природе (као што су геометријски модели, који илуструју геометријска својства) и динамичне природе (као што су обрасци, који упућују на
процедуре) и успостављање веза између њих. Паралелно са израдом сваког
задатка предвиђене су одговарајуће активности, као на пример: упоређивање
величина, препознавање образаца и расуђивање о односима између бројева,
симболизација, примена геометријских модела, тумачење и примена формула,
трансформација алгебарских и геометријских модела у еквивалентне форме.
Часови наставе математике у Е-групи и К-групи реализовани су према Наставном плану и програму за четврти разред основне школе. Часови су осмишљени
са циљем да се ученици активно укључе у рад и да дају смисао проблемским
ситуацијама, да учествују у изградњи важних математичких концепата и
метода, у уопштавању и доказивању математичких односа. У току експеримента истраживач је преузео улогу наставника у Е-групи.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Решења задатака анализирана су са неколико аспеката: одговори (исправан, неисправан), стратегија решавања, коришћење репрезентација (геометријских, симболичких, табеларних). Ученичким одговорима су додељене квантитативне оцене (бодови од 0 до 5) на основу исправности (тачно, делимично
тачно, нетачно) и потпуности (са/без поступка решавања или објашњења).
На основу података у Табели 1. закључује се да је просечан успех код
ученика Е-групе приближан на тесту „А” и тесту „Б” (просечан број поена на
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тесту „А” је Е1 = 12,33, а Е2 = 12,00), што указује на чињеницу да је, након реализоване експерименталне наставе, ниво концептуалног разумевања код ученика Е-групе приближан нивоу њиховог процедуралног разумевања. С обзиром
на то да постоји нормална расподела (испитивање нормалности расподеле
проверена уз помоћ Колмогоров-Смирновог теста приказани у табелама у
прилогу), створени су услови за примену t-теста упарених узорака. Да бисмо
утврдили разлику у успеху ученика Е групе на „А” тесту и „Б” тесту коришћен
је Т-тест упарених узорaка (Paired Samples Test), где на основу вредности
вероватноће (p = 0,29) закључујемо да не постоји статистички значајна разлика у
успеху ученика Е-групе на „А” тесту и „Б” тесту (p = 0,29 > 0,05).
Табела 1. Поређење успеха ученика Е-групе на тесту „А” и тесту „Б”
Тест „А”
Тест „Б”
E1
E2

Број
једиMin.
ница у
узорку
30
2,00
30

1,00

Max.

Просек

Стандардна
девијација

t

df

p

20,00

12,33

4,88

/

/

/

20,00

12,20

5,16

/

/

/

0,13

0,68

1,07

29

0,293

Е1–Е2

На основу података у Табели 2. закључује се да је просечан успех код
ученика К-групе много бољи на тесту „А” од успеха на тесту „Б” (просечан
број поена на тесту „А” је К1 = 12,16, а К2 = 8,70). Да бисмо утврдили разлику у
успеху ученика К групе на тесту „А” и тесту „Б” коришћен је Т-тест упарених
узорка (Paired Samples Test), где на основу вредности вероватноће (p = 0,000)
закључујемо да постоји статистички значајна разлика у успеху ученика Кгрупе на „А” тесту и „Б” тесту (p = 0,000 ≤ 0,05). Остварени резултати Е-групе
и К-групе на тесту „А” и тесту „Б” указују на чињеницу да је, након спроведеног експерименталног програма ниво концептуалног разумевања Е-групе приближан нивоу процедуралног разумевања, док је ниво концептуалног разумевања К-групе испод нивоа процедуралног разумевања.
Табела 2. Поређење успеха ученика К-групе на тесту „А” и тесту „Б”
Тест „А”/
Тест „Б”
K1
K2

Број
јединица
у узорку
30
30

Min.

Max.

Просек

Стандардна
девијација

t

df

p

3,00
2,00

20,00
20,00

12,16
8,70

4.54
4,69

/
/

/
/

/
/

3,46

1,33

К1–К2
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Табела 3. Просечан успех ученика Е и К групе на тесту „А” и тесту „Б”
Paired Samples Test
Тестови
Тест „А”
E1–K1
Тест „Б”
E2–K2

Просек

Стандардна Стандардна
95%
девијација
грешка
Вероватноћа

t

df

p

0,16

0,69

0,13

-0,09

0,43

1,316

29

0,202

3,50

1,97

0,36

2,76

4,24

9,7

29

0,000

У тесту „Б” разлика између Е-групе и К-групе је евидентна и
статистички значајна, што се може закључити и провером преко вредности tтеста (p = 0,000 ≤ 0,05). На основу података закључујемо да је Е-група
остварила боље резултате у односу на К-групу на тесту „Б”, чиме је потврђена
помоћна хипотеза: Примена различитих репрезентација математичких појмова
је показала да није било статистички значајне разлике између Е и К групе. На
основу добијених резултата може се претпоставити да серазвој процедуралног
разумевања одвија независно од примене различитих репрезентација. Укупно
остварени бодови на целом тесту (уједно тест „А” и тест „Б”) потврђују
основну хипотезу: Примена различитих репрезентација математичких појмова
утиче на успешност у решавању математичких задатака.

Слика 1. Графички приказ узорачких дисперзија за успех ученика
Е и К групе за тест „А” и тест „Б”
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Слика 1 приказује незначајне разлике у успеху ученика између Е и К
групе остварене на тесту „А”, док су код теста „Б” забележене значајне разлике у успеху ученика Е и К групе, што указује на чињеницу да је након увођења експерименталног фактора ниво процедуралног разумевања код Е-групе
приближан нивоу процедуралног разумевања код К-групе, док је ниво концептуалног разумевања код Е-групе изнад нивоа концептуалног разумевања код
К-групе.
Резултати истраживања показали су да је током експерименталног
програма остварен значајан напредак у постигнућу ученика Е-групе у односу
на К-групу. Уочене разлике су статистички значајне и указују на неопходност
примене различитих репрезентација појмова, као основног предуслова за већа
очекивања од ученичке популације у смислу концептуалног разумевања, а,
сами тим, и успешног решавања проблема.
Задаци теста „А” (1, 2, 3 и 4) захтевају аритметичка израчунавања и
усмеренису на примену алгебaрске процедуре решавања једначина и рутинску
примену образаца за израчунавање вредности обима и површине. Решавање
геометријских и алгебарских проблема, који су на нумеричко-оперативном
нивоу, своди се на израчунавање квантитативних својстава објеката применом
правила и одређених процедура, те сам поступак решавања задатака не даје
увид у то да ли ученици појмовно разумеју дужину, обим и површину или их
сматрају формулама. Дакле, истраживање природе односа између геометријских
појмова, као и процена њиховог разумевања, остаје у сенци процедуралне
природе решавања проблема.
Задатак 1:
Ако је а дужина странице, О вредност обима и Р површина квадрата,
попунити табелу.
а
О

2

8
16

Р

25

81

Задатак 2:
Израчунати обим правоугаоника, чија је дужина 8 cm и површина 56 cm2.
Задатак 3:
Решити једначину: 2 · x + 317 = 703
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Задатак 4:
Израчунати: а) 300 + 900 : 3 =

___________;

б) 192 · 5 – 726 : 6 = __________.
У задацима теста „Б” описи геометријских објеката су просторнонумеричке природе, те су, самим тим, и задаци просторно-нумеричког
карактера, јер поред просторног расуђивања пружају могућност и за
квантитативну анализу. Нагласак није на коришћењу формула за израчунавање
нумеричке вредности. Решавање наведених проблема подразумева проучавање
математичких објеката не само сa квантитативне стране, већ захтева и
квалитативну анализу. У оваквим ситуацијама ученици треба да буду
усредсређени на значење појмова и података и на анализу њиховог односа.
Основни критеријум процене разумевања појма, у овим задацима, подразумева
упоређивање и способност успостављања веза између различитих представа
појма. У том смислу, процена разумевања геометријских појмова (дужине,
обима, површине) не подразумева примену меморисане формуле, већ
успостављање веза између елемената различитих геометријских фигура
(квадрат, правоугаоник, квадар). С друге стране, искази у алгебарском језику
могу се интерпретирати као односи између геометријских објеката (производ
се приказује као површина, збир као растојање), при чему алгебарски задаци
добијају геометријски карактер.
У задацима теста „Б” акценат је на разумевању и повезивању геометријских и алгебарских појмова. Структуру задатака чине по четири (односно два)
подзадатка, који се сматрају различитим, али у ствари су структурно еквивалентни и само се разликују по контексту у коме су формулисани, тј. по форми
података и њихових односа који су описани на бази различитих репрезентација (геометријске и алгебарске). Варијација ситуација и репрезентација у
примерима 5, 6, 7 и 8. не захтева хијерархијске активности, већ се когнитивни
развој односи на стицање способности разумевања повезаности алгебарских и
геометријских садржаја. Намера је била да се, паралелним решавањем еквивалентних форми (геометријске и алгебарске) истог проблема, успоставе везе
између различитих репрезентација и препознају начини међусобног повезивања „уграђених” идеја. Идеје за решавање проблема, у овом истраживању,
имају: 1) теоријску основу – разумевање појмова геометријских објеката
(дужина, обим, површина) и односа међу њима, 2) практичну основу – модификовање услова задатка (геометријска репрезентација алгебре и обрнуто).
Поступак решавања подзадатака 5.б), 5.г), 6.б) и 6.г) заснива се на
„интернализованим” физичким/геометријским ученичким стратегијама
решавања подзадатака 5.а), 5в), 6.а) и 6.в), редом, и на њиховој апстракцијиу
симболичке поступке. Намена слике 1, којом је описан статичан однос између
геометријских објеката, је да ученика, док расуђује о проблему, подстакне на
примену геометријског модела, који би, уместо на динамичну, указао на
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статичну природу активности потребних за њихово решавање и тиме их
олакшао. Значај конкретне геометријске репрезентације на Слици 1. огледа се
не само у менталној перцепцији геометријских појмова, већ представља
интерно поимање других математичких концепата, који могу да се замисле у
визуелно-просторном виду. Другим речима, дати сликовни приказ:
1) открива квалитативне особине објекта (правоугаоника), тј. одсликава
структуру обима и површине, што је неопходно за решавање 5.а), 5в), 6.а) и 6.в);
2) представља геометријску структурну интерпретацију асоцијативности
операције множења и дистрибутивности множења према сабирању, које су
основ за решавање 5.б), 5.г), 6.б) и 6.г).
Успостављање веза између симболичке (а + b, а · b) исликовне
репрезентације у задацима 5 и 6 омогућава да се симболи „+” и „·”
доживљавају као синоними за геометријску репрезентацију. На тај начин се
подржава развој способности разумевања појмова обима и површине, јер се
ученицима омогућава да користе чулне стратегије и концентришу се на односе,
а не на формалне методе рачунања преко утврђених правила и процедура.
Задатак 5:
a) Израчунати обим правоугаоника ABCD на слици 1, ако је а + b = 6 cm.
б) Ако је а + b = 8, колико је 6а + 6b?
в) Ако збир дужина три различите ивице квадра износи 12 cm, колико
износи збир дужина свих ивица квадра?
г) Ако је a + b + c = 6, колико је 4a + 4b + 4c?

Слика 1.
Задатак 6:
а) Израчунати
ако је а · b = 6 cm2.

површину

правоугаоника

ABCD

на

Слици

1.,

б) Ако је а · b = 18, колико је 9а · b?
в) Три стране квадра имају површине 15 cm2, 6 cm2 и 10 cm2. Колико
износи површина квадра?
г) Ако је a · b = 6, a · c = 8, b · c = 12, колико је 2a · b + 2a · c + 2b · c?
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Разлика у начину решавања задатка код ученика Е и К групе проузрокована је концептуалним (појмовним) разумевањем. Већина ученика Е-групе има
исправну концептуализацију обима и површине фигура. Знатно већи број ученика Е-групе (72%) у односу на ученике К-групе (48%) препознало је улогу
датог геометријског модела на слици 1, који омогућава да се са аспекта квантитативног односа између геометријских објеката одреди вредност жељене
величине. Ученици К-групе разматрали су површину/обим у смислу одређивања њене вредности применом формуле, јер супроцес решавања почели алгебарском нотацијом облика P = а · b или O = 2 (а + b). Најјаснији сигнал недостатка релацијског и концептуалног разумевања код ученика К-групе је
њихова оперативна перцепција проблема статичне природе, што се огледа кроз
тумачење статично-динамичне дуалности симбола. (Наиме, исти се симбол
може односити на објекат и на квалитет објекта, као што нпр, симболи а и b
могу означавати и странице правоугаоника и њихове дужине). Већина ученика
Е-групе показала је да симболе може тумачити као статичне производе
(објекте), док решавање проблема код ученика К-групе одражава углавном
процедурални приступ, што указује на размишљање на конкретном нивоу.
Наглашена динамична наспрам статичне концепције симбола, код ученика Кгрупе, показана је њиховим покушајима да у задацима 5.а), 5в), 6.а) и 6.в)
напишу комбинације нумеричких вредности страница а и b, иако се од ученика не захтева аритметичка представа слова а и b, нити је одређивање њихове
вредности саставни део процеса решавања. Дакле, већина ученика нема свест о
томе које су величине представљене изразима a + b и a · b, што представља
препреку за разумевање процеса мерења. Наиме, уместо да размишљају са
аспекта значења појма (обима, површине), ученици размишљају у смислу саме
процедуре. Симболичке представе и рутинска примена образаца за израчунавање обима и површине довели су ученике до тога да су изгубили контакт са
геометријским објектима које оне представљају, а самим тим и са значењем
обрасца, те изразе a + b и a · b тумаче као процес, који се заснива на прорачунима, а не као објекат. Већина ученика К-групе безуспешно је покушавала да
реши задатке 5.б), 5.г), 6.б) и 6.г) посматрајући делове израза као засебне
делове, чије вредности треба одредити, а затим сабрати или су примењивали
закон дистрибутивности множења према сабирању. За разлику од њих, већина
ученика Е-групе решила је проблем визуелизацијом операција и релација
између величина у геометријском контексту.
Задаци 7 и 8 захтевају опажање и разумевање различитих форми појма
„однос” – као статични објекат или процедура. Алгебарске формулације у задатку 7
упућују на статичан опис односа између величина, док алгебарска репрезентација у
задатку 8 однос између две променљиве (a и b) чини динамичним.
Намена задатка 7 је да ученицима пружи могућност да испитају ситуацију расуђивањем о квантитативним односима између геометријских објеката
(односно алгебарских израза) без додељивања конкретних нумеричких вредности симболима, тј. враћањем у контекст изворног значења симбола. У
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задатку 7.а) акценат је на алгебарској интерпретацији геометријског односа,
која се огледа у препознавању његове симболичке формулације. Превођењем
задатка 7.а) у еквивалентну алгебарску форму 7.б) , која га чини крајње независним од познавања геометрије, од ученика се захтева: 1) тумачење математичке релације приказане у вербалном систему репрезентацијеи идентификација њеног приказа датогу алгебарском семиотичком систему, 2) уочавање
еквивалентних једнакости (6 · S = P и Р : 6 = S) на основу својстава, а не на
основу нумеричке вредности, што указује на квантитативно разумевање
инверзних операција.
Задатак 7:
а) Која од једнакости: 1) 6 · S = P; 2) Р : 6 = S; 3) Р · S = 6; 4) 6 · Р = S;
5) Р = 6 + S описује однос између површине коцке (Р) и површине једне њене
стране (S)?
б) Која од једнакости: 1) 6 · S = P; 2) Р : 6 = S; 3) Р · S = 6; 4) 6 · Р = S;
5) Р = 6 + S описује да је вредност Р шест пута већа од вредности S?
У задатку 7.а) већина ученика Е-групе препознала је обе исправне симболичке формулације квантитативног односа између површине коцке и површине једне њене стране, док је одговор ученика К-групе углавном подразумевао једну формулацију. Препознавање еквивалентних исказа у задатку 7.б) од
стране већине ученика Е-групе указује на релационо разумевање знака једнакости.
Анализом уџбеника за четврти разред основне школе може се закључити
да се у традиционалној настави расуђивање о обиму/површини правоугаоника
углавном своди на: 1) разматрање узајамне зависности дужине странице и
обима/површине, што ученике наводи на то да однос између елемената правоугаоника доживљавају само у границама линеарне зависности, односно
директне пропорционалности, 2) разумевање да одређена дужина и ширина не
дају више од једног обима/површине (на језику алгебре, да је вредност
збира/производа бројева јединствена), али се не разматра да ли одређена
површина/обим захтева јединствену дужину и ширину. У том смислу, намена
задатка 8, у коме су две непознате и један однос, је да ученици покажу како
расуђују о односима између величина, које могу имати вишеструке вредности.
Задатак представља погодну „дидактички припремљену ситуацију која даје
значење операцијама и бројевима уз истицање непроменљивости резултата”
(Наставни програм за четврти разред основног образовања и васпитања, 2016:
100). Решавање задатка подразумева нумерички опис узајамног односа страница правоугаоника фиксне површине, што доприноси развоју појма функције
са две променљиве. У ситуацији 8.б), која је изоморфна геометријском проблему 8.а), репрезентација a · b = 16 нуди образац расуђивања, који одступа од
традиционалног дедуктивог начина размишљања у статичном окружењу, јер
наводи ученике да, размишљајући о променљивим вредностима величина (а и
b), уоче да однос између променљивих представља континуирану узајамну
зависност величина, тј. да појам „однос” схвате са квалитативног аспекта.

218

Ракоњац, М., Милинковић, Ј.: Утицај примене различитих репрезентација...
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 207–226

Задатак 8:
а) Одредити правоугаоник минималног обима, ако је површина 36 cm2.
б) Ако је a · b = 36, одреди природне бројеве a и b, тако да њихов збир
буде минималан.
Начин решавања задатка 8 код већине ученика К-групе не подразумева
вишеструке вредности променљивих, што је проузроковано непрепознавањем
динамичне природе алгебарских симбола. Значајан број ученика Е-групе је
непознате величине посматрало са аспекта променљивих, чије вредности могу
бити у распону дозвољених. Пут до алгебарског начина расуђивања о односима
они су пронашли независно од алгебарских репрезентација дајући нумеричке
примере, који задовољавају однос, при чему полазе од било које променљиве и
формирају табелу могућих вредности, чиме су показали способност превођења
алгебарског описа односа (из перспективе вредности објеката) у табеларни приказ.
Резултати истраживања упућују на то да је већина ученика К-групе остала
у отелотвореном свету перцепција и акција, везана за процедурална
размишљања, док је когнитивна структура елементарног математичког
мишљења код ученика Е-групе добила карактер успешног математичког начина
размишљања.

ЗАКЉУЧАК
Резултати истраживања указују на то да се процедурално и концептуално
разумевање могу развијати независно једно од другог, као и на то да је примена
вишеструких репрезентација математичких појмова од великог значаја за развој
концептуалног разумевања, које се огледа кроз следеће способности ученика:
1) препознају алгебарску
геометријској и обрнуто,

репрезентацију

концепта

еквивалентну

2) препознају исту идеју у различитим репрезентацијама,
3) представљају и анализирају релације између квантитативних варијабли
(где променљиве нису слова која означавају непознате бројеве, већ
квантитативне особине објеката, које се мењају у зависности од промене других
величина).
Практичан допринос рада огледа се у чињеници (као резултату истраживања) да се, уз примену одговарајућег дидактичког материјала и различитих
репрезентација, у млађим разредима основне школе наставне јединице могупроширити у апстрактније форме, које укључују: еквивалентност израза,
директну/обрнуту пропорционалност, идеју о функцијама више променљивих
облика f ( x1 , x 2 ) = x1 × x 2 , односно f ( x1 , x 2 ) = 2 x1 + 2 x 2 .
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Прилог 1.
Методички подаци о часу
Наставна тема
Наставна јединица
Претходна наставна
јединица
Тип часа
Облици рада

Циљеви и задаци часа

Наставне методе

Наставна средства и
потребан материјал

Површина
Површина квадра и коцке
Површина квадра и коцке
Вежбање
Индивидуални, фронтални
- Утврђивање појма површине квадра и коцке
- Ученик разматра површину у оквиру три
контекста (алгебре, аритметике и геометрије). У
контексту алгебре појам површине дефинисан
је као једнакосна формула P = 2ab + 2ac + 2bc,
која се схвата као једначина, у којој је потребно
нагласити које је од словаa, b, c и P
променљива (тј. непозната), а која су
параметри; У контексту аритметике појам
површине представља мерни број (који показује
квантитативни однос дате количине према
изабраној јединици), тј. број јединичних
надовезаних квадратакоји потпуно прекривају
ограничену површ, која се мери, док је јединица
мере квалитативног карактера. У контексту
геометрије, површ је скуп тачака, а површина је
својство тог скупа.
- Полазећи од тога да „измерити” значи наћи
зависност између истородних конкретних
величина и скупа реалних бројева, може се
напоменути да се површина геометријских тела
приказује и као функција, при чему елементи
домена и кодомена нису истородне величине:
област, која је дефинише, је скуп геометријских
фигура, а област њене вредности је скуп
реалних бројева
Дијалошка, илустративна
1. Математички задаци, табла, креда
2. Општи стандарди постигнућа – образовни
стандарди за крај првог циклуса обавезног
образовања – математика (2011). Београд:
Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања. Креда, табла
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Уводни део часа –
5 минута

-

Ток часа:
Нацртати на табли квадар и коцку
Обновити својства квадра и коцке
Обновити појам површине квадра и коцке
(метричка особина геометријских облика и
односа)

Задатак 1.
Две стране квадра су квадрати, чија укупна
површина представља половину површине квадра.
Израчунати површину квадра, ако је површина
једне правоугаоне стране 8cm2.
Решење:
У домену математичког знања задатак се може
решити на више начина: 1) Логички се може закључити да укупна површина четири правоугаоне
стране (4·8 cm2) представља половину површине,
одакле следи да је површина квадра P = 2·4·8 cm2, P
= 64 cm2. 2) У контексту алгебре, једнакост P =
2ab+2ac+2bc прелази у P = 2·a·а+2·a·c+2·а·c. Како
је 2·a·а половина површине, то значи да је 2·a·а =
2·a·c+2·а·c = 2·8 cm2+2·8 cm2 = 32 cm2, тј. P = 32
cm2 +32 cm2, P = 64 cm2.
Задатак 2.
Главни део часа –
35 минута

(подзадаци а) и б) су две еквивалентне форме (геометријска и алгебарска) истог задатка)
а) Ако се свака ивица коцке смањи три пута, колико
је пута површина добијене коцке мања од површине
полазне коцке?
б) Дат је производ 6·а·а. Ако се вредност (оба)
чиниоца а смањи три пута, колико пута ће се
смањити дати производ?
Решење:
а) Странице сваког квадрата мреже полазне коцке
поделићемо на три једнака дела, а затим сваки квадрат мреже на девет мањих једнаких квадрата.
Површину новодобијене коцке чини шест мањих
квадрата, а површину полазне коцке чине 54 мања
квадрата, одакле закључујемо да је површина
добијене коцке девет пута мања од површине
полазне коцке.
б) На основу раније стеченог знања о зависности
производа од чинилаца закључујемо да ће се производ смањити девет пута.
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Задатак 3.
Колико пута је површина коцке ивице 3 cm већа од
површине једне њене стране?
Решење:
1) На аритметичком нивоу, прво ћемо израчунати
површину коцке, затим површину једне њене
стране и упоређивањем закључити да је површина
коцке шест пута већа од површине стране.
2) На нивоу алгебарског расуђивања, за решавање
задатка нису потребне нумеричке вредности.
Упоређивањем површине коцке и једне њене
странена алгебарском језику, тј. упоређивањем
израза 6·a·а и a·а закључујемо да је површина коцке
шест пута већа од површине једне њене стране.
3) Цртањем геометријског модела коцке може се
открити квантитативни однос између површине
коцке и површине једне њене стране без додељивања
конкретних нумеричких вредности.
Задатак 4.
Ако је површина коцке К четири пута већа од површине коцке К1, колико пута је:
а) површина стране коцке К већа од површине
стране коцке К1?
б) дужина ивице коцке К већа од дужине ивице
коцке К1?
в) обим стране коцке К већи од обима стране коцке
К1 ?
г) збир дужина свих ивица коцке К већи од збира
ивица коцке К1?
Решење:
Као у претходним задацима, алгебарско решавање
задатка треба ускладити са одговарајућим
геометријским репрезентацијама (мрежом коцке,
где странице кореспондирају чиниоцима, а површина производу).
Задатак 5.
Формулисати геометријски задатак, који одговара
задатку: Реши једначину 6 · x2 = 150.
Решење:
Задатак је по природи отворен за вишеструка тумачења. Могућа формулација проблема у геометријском контексту је: Одреди дужину ивице коцке
површине 150 cm2.
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Завршни део часа –
5 минута

Домаћи задатак:
1.Укупна површина две стране квадра, које су квадрати, представља петину површине квадра и
износи 50 cm2. Колика је површина једне правоугаоне стране квадра?
2. Шта је веће: површина коцке ивице 4/9 cm или
површина коцке ивице 5/9 cm?
3. Израчунај површину квадра, чије су све стране
правоугаоници, а збир свих ивица 28 cm.
(Мерни бројеви димензија су природни бројеви.)
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Прилог 2.
Табела 1. Tест о нормалности распореда – E група

E1
E2

Kolmogorov-Smirnov(a)
Statistic
df
Sig.
0,074
30
0,200(*)
0,073
30
0,200(*)

Shapiro-Wilk
Statistic
df
0,971
30
0,979
30

p
0,576
0,787

Нормалност распореда се показује статистички незначајним (случајним)
одступањем од нормалности уколико је p ˃ 0,05. У Е групи вредност p ˃ 0,05
јер је p = 0,576 за Е1, и p = 0,787 за Е2. То значи да се може користити
нормална расподела.
Табела 1. Tест о нормалности распореда – E група

K1
K2

Kolmogorov-Smirnov(a)
Statistic
df
Sig.
0,106
30
0,200(*)
0,124
30
0,200(*)

Shapiro-Wilk
Statistic
df
0,961
30
0,934
30

p
0,325
0,062

У K групи вредност p ˃ 0,05 јер је p = 0,325 за K1, и p = 0,62 за K2. То
значи да се може користити нормална расподела.
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Мика Раконяц
Ясмина Милинкович
Университет в Белграде, Учительский факультет
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОНЯТИЙ
И ПРОЦЕДУР НА КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ
Аннотация
Теоретическое
обоснование
концептуальных
и
процедурных
математических знаний лежит в основе исследований, представленных в данной
статье. Цель исследования – изучить влияние экспериментальной программы,
основанной на установлении взаимосвязей между различными представлениями
концепций и процедур, на развитие концептуального понимания и успешность
решения проблем в следующих областях: набор натуральных чисел,
геометрических фигур и тел. В ходе исследования был проведен педагогический
эксперимент с параллельными группами на выборке из 60 учеников четвертого
класса начальной школы. Эффективность внедрения экспериментального фактора
рассматривалась: 1) качественным анализом ответов учеников (дескрипторы:
углубленное понимание, концептуальное понимание); 2) статистическим анализом
количественных данных на основе ответов учащихся в итоговом тесте. Результаты
показывают, что применение различных представлений этого термина в обучении
является формой эффективной поддержки развитию концептуального понимания
и успеха в решении математических задач.
Ключевые слова: репрезентация, концептуальное понимание, процедурное
понимание.
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Кључне речи: савремени медији, технологија, интернет, друштвене
мреже, образовање, настава музике.

УВОД
Свако време има своје карактеристике, своја стремљења, идеје и догађања који га дефинишу. Уколико говоримо о садашњем времену, могли бисмо
рећи да је оно време медија који су постали саставни део свакодневице,
средство комуникације, забаве, те неформалног образовања. Уколико желимо
да се и формално образовање и васпитање одвија у оптималним условима и да
се сваком појединцу пружи могућност да научи како да учи, то је најбоље
остварити управо путем медија који су ученицима најближи, а то су Интернет
и савремени медији. Већ почетком 2000-их година, питања о медијском
образовању и односу младих према медијима поново су избила у први план.
Претпоставка је да постоји прагматичан став према технологији: наиме, да
наше жеље, потребе, вредности и пракса у исто време обликују, али и бивају
обликоване технолошким иновацијама (Thibeault, 2014: 36). Тиме се граница
између формалног и неформалног образовања губи.
Медији су, како стоји у Великом речнику страних речи и израза, средство комуникације и изражавања. Медијум представља средину у којој се
нешто налази, окружење, средину у којој се обавља неки оглед, представља
*
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преносника (Клајн и Шипка, 2006). Медији се у хронолошком смислу, по времену настанка могу поделити на класичне (старе) и савремене (нове). Термини
нови медији, савремени медији, дигитални медији или мултимедији синоними
су за дигитализоване, мрежне и комуникационе медије који су настали у
последњој декади двадесетог века. Нови медији као појам, означава технолошку револуцију преношења медија и културе на облике комуникације и продукције асистиране рачунарима. Термином нови медији такође се означавају и
врсте дигитализованих медија, као што су дигитални текстови, дигиталне статичне слике, дигитални видео, дигитални звук и просторне виртуелне конструкције (Ilić, 2012: 1–2).
Један од најзначајнијих савремених медија свакако јесте интернет,
односно World Wide Web (WWW), са свим својим могућностима. Интернет је
постао медијум друштвене продукције. За њега су карактеристични учешће и
интеракција, размена података и производа, слободна производња музике и
других друштвених производа (Facebook, Wikipedia, YouTube, TeacherTube...)
уз међусобну сарадњу актера (Juvonen & Ruismäki, 2009: 103).
Друштвене мреже представљају важан интегрални сегмент интернета,
сачињен од структурних елемената, актера (чворова) и вишеструких релација
(веза). Чворове представљају појединци, индивидуе, али и друштвене групе,
организације, институције, заједнице. Везама се остварује вишедимензионална
међусобна интеракција њених чланова. Карактер друштвених мрежа умногоме
је условила нова web 2.0 технологија, настала као резултат друштвенотехнолошке револуције. Захваљујући њој, омогућена је истовремена комуникација актера, употреба и размена аудитивних, визуелних, аудио-визуелних, текстуалних и мултимедијалних формата. Корисници друштвених мрежа такође
доприносе друштвеној заједници чинећи је садржајнијом, ефикаснијом, сврсисходнијом, разноврснијом. На тај начин омогућују добру правовремену
информисаност о жељеним садржајима и сл. (Василијевић, 2015: 119). Од
2000. године интернет, највећа друштвена мрежа, квалитативно се трансформисао, постао је отворен, динамичан систем, погодан за вишесмерну размену
података. Омогућава корисницима да буду истовремено и актери и ствараоци
система (Василијевић, 2015: 117). Како наводи Драпер (Draper), током
последњих неколико година, дошло је до огромне промене у начину на који
људи користе интернет. WWW се променио из „read only” (само за читање)
медија у „read/write” (који се и чита и пише) медијум. Web окружење се више
не користи само као начин да се информација достави, већ и као природан,
спонтани део свакодневног живота, како у формалном, тако и у неформалном
окружењу. Појединци су постали креатори информација и аудио-визуелних
садржаја, формирајући сопствене мреже и активне заједнице, утичући на
садржаје коришћењем нових Web платформи. Ова промена је колико културна
толико и технолошка (Draper, 2007).
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Према Ојали (Ojala), савремени медији и модерна технологија нуде нове
верзије старих алата и циљева (Ojala, 2006: 16, 20–21). У том смислу, технологија јесте важна, али је бескорисна без одговарајућих способности да се користи. То значи да је најважније знати како, као и поседовати практичне вештине
за коришћење медија и технологије. Нове опције и могућности интернета, као
што су галерије слика, блогови, подкастови, YouTube, SecondLife, habbo-hotel
и сл. су рутина за младе, али неретко мистерија и проблем за старије
генерације (према: Juvonen & Ruismäki, 2009: 101).

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ САВРЕМЕНИХ МЕДИЈА
Истраживање које су спровели Похјола и Џонсон (Pohjola & Johnson)
показује да живот у контакту са савременим медијима значи радост и игру
заједно, али и учење и помоћ другима у коришћењу новог софтвера. Данашња
деца су рођена у сред медијске културе и они не могу да је одвоје од осталих
сегмената свог живота, као што то могу старији људи (према: Juvonen,
Ruismäki, 2009: 102). Занимљиво је приметити да се јавна расправа о медијима
обично фокусира само на утицаје и ограничења интернета и медија, али не и
на вештине, знања и учења који се такође стварају. То је зато што је цела
медијска култура млада и представља новину за већину одраслих, али требало
би нагласити да се једноставна решења, апликације, сервиси и алати друштвених мрежа све више користе за подршку, стварање, размену, учење и комуникацију. Блогови (blogs), виксови (wicks), подкастови (podcasts) и различити
хинтови (hints), истраживачке и наставне мреже биће важан део будућег
наставног окружења (Ruismäki, 1996). Како наводи Данијела Василијевић, оно
што друштвене мреже разликује од других облика компјутерске комуникације
није искључиво остваривање везе, умрежавање са мање познатим или непознатим члановима система, већ могућност да се овај вид комуникације учини
интерактивним и доступним, видљивим свим корисницима друштвених мрежа
(Василијевић, 2015: 117). Употреба медија на овакав начин може да буде сврсисходна, јер кроз искуства других сваки појединац може да стиче нова
сазнања, да се развија, учи и побољшава квалитет свих сегмената живота.
Када се говори о недостацима савремених медија, свакако је потребно
обратити пажњу на тачност информација. С обзиром да сви корисници интернета и његових алата и апликација могу у исто време бити и корисници и ствараоци одређених информација, требало би бити обазрив у раду са информацијама. Наиме, требало би да се корисници интернета оспособе да о медијским
садржајима размишљају критички, оцењујући их и тек на крају, по потреби, да
их користе. Оваквој ситуацији доприносе и брзина којом се савремени медији
инкорпоришу у свакодневни живот, али и у образовни систем.
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САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ И НАСТАВА МУЗИКЕ –
ДИДАКТИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ
Ширење дигиталних медија у професионалном и приватном животу
подстакло је потребу за коришћењем тих технологија и у образовању. Образложење те потребе заснива се на општој друштвеној важности, на будућој
професионалној релевантности дигиталних медија, на педагошким учинцима у
побољшању учења и резултата учења, те на потенцијалу промена које би могле
наступити у институцијама као што су школе (Nadrljanski i sar., 2016: 16–17).
Данас у дидактици и методици не би требало да се поставља питање да ли
примењивати савремене медије у учењу и настави, већ како их осмишљено и
оптимално користити у настави, у појединим наставним ситуацијама, како ће
се њихова примена одразити на методе рада у настави, да ли је њихова примена у функцији остваривања циљева учења и наставе и које дидактичке
функције намеравају да се препусте медијима (Ilić, 2012: 8).
Савремене медије и технологију требало би посматрати као средства за
педагошки развој. Ово је веома значајно, уколико се пође од чињенице да се у
данашњем динамичном свету образовање још увек круто држи
традиционалних схватања и промене које су се догодиле или се догађају су
минималне. Праксе присутне у традиционалном образовању наглашавају
стицање информација и стручног знања, али не граде знање које је ново за
постојећу заједницу и окружење (Bereiter, 2002). Такође, најчешће је случај да
се информацијама које се сусрећу у наставном процесу и њиховој преради не
приступа критички, не би ли дошло до трансформације учења. Знање се не
посматра као стицање вештина које се развијају кроз активно учешће у
заједници или кроз интеракције унутар заједнице, већ је виђено као нешто што
је архивирано у бази података и пренето хијерархијски (Salavuo, 2008: 122). С
друге стране, нове Web услуге и алати, као и начини на које се они користе,
имају квалитете који могу да допринесу реализацији идеја за настајање нових
теорија учења у савременом, информатичком добу. Могу помоћи у ширењу
образовних активности изван традиционалних учионица и школског модела
који је оријентисан ка настави (предавањима) и оцењивању (испитима). Они,
такође, нуде педагошке могућности за достизање кључне промене у учењу и
наставној пракси. Како наводи Салавуо, савремени медији и друштвене
технологије пружају могућност да се активности које се одвијају у
неформалним и формалним условима међусобно интегришу, не би ли свим
корисницима обезбедили могућност да се понашају као ствараоци знања, а не
само као они који знање примају. Аутор даље наводи да ове платформе могу да
делују као битан, саставни део свакодневне наставе и учења – или би барем
њихове могућности требало укључити у online системе учења или intranet
системe који се користе у образовним институцијама (Salavuo, 2008: 135).
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Савремени дигитални медији у образовању налазе различите примене:
од наставних програма за учење и вежбе, од база података и алата, преко игара
за учење и симулација, до комплексних комуникацијских и кооперацијских
окружења. У складу с тим, могући облици примене дигиталних медија у
настави и у наставним активностима вишеструки су. Мијановић сматра да
савремени медији приближавају, посредују и нуде ученику много шире и квалитетније могућности у фази идентификовања, пријема и схватања презентованих образовних садржаја (Мијановић, 2003). Ученик је у прилици да посредством мултимедија прима различите информације уз максималну мобилизацију готово свих сазнајних чула.
Миа Надрљански је позиционирала савремене медије у образовном процесу и навела њихове позитивне учинке на процес учења. Она наводи да је
образовање помоћу савремених интерактивних медија знатно квалитетније у
односу на класичне методе образовања. Дигитализоване информације могу се
лакше монтирати потпомогнуте сликом, анимацијом и звуком, истовремено
делују на више чула дајући потпуну информацију. Предност online окружења
јесте у брзини протока информација и у могућности њихове актуализације.
Помоћу разноврсних медија омогућен је шаролик трансфер знања. Према
аутору, појава интерактивних мултимедијалних окружења је унапређење у
односу на досадашње образовне софтвере јер:
1) квалитетно се побољшава комуникација између корисника и рачунара;
2) коришћење састава кодова и симбола, односно, истовремено деловање на више чула помоћу образовних садржаја омогућава развитак разних
когнитивних стилова и ученици су више заинтересовани за учење у односу на
друге активности;
3) приказ садржаја је занимљивији, прагматичан и доприноси усвајању
знања у различитим ситуацијама;
4) интерактивни мултимедијални састави омогућавају трансфер знања
истовременим деловањем на више чула, чиме се убрзава процес усвајања градива;
5) многоструким кодирањем и моделовањем могуће је стварање реалних
и комплексних ситуација и приказ наставног садржаја из других перспектива,
у различитим контекстима и на више нивоа апстракције;
6) усвајање појмова подстиче активност ученика, а решавање проблема
које нуди програм мотивише ученика (Nadrljanski i sar., 2007: 528).
Музичка образовна технологија несумњиво мења наставу музике. Питање
је – у ком правцу? Како се мења музика, како ће се променити настава и шта је
то што су друштвени медији додали настави музике и самом процесу учења?
Технологија и дигитални медији играју важну улогу у томе како се људи
повезују, сарађују, стварају и какву интеракцију имају са музиком (Tobias,
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2013: 31). Музичка технологија се развила упоредо са развојем медија и комуникационом технологијом, али може се рећи да је још увек у зачетку и неафирмисана. Разлози су многобројни. Како наводи Александра Стошић, мултимедији приближавају, посредују и нуде знатно шире и квалитетније могућности за општи и музички развој ученика. Без обзира на постојеће, веће техничке
могућности и бољи квалитет звучног записа, помак у коришћењу мултимедијалне информатичке технологије у настави музичке културе није се десио као у
осталим областима. Узрок је делимично у чињеници да настава музичке културе захтева искуствено пролажење кроз активности певања, слушања музике,
стварања и свирања, при чему је активно вођење ученика иницирано демонстрацијом учитеља (Стошић, 2008: 89–90). Многи наставници музике желе да
користе технологију у наставном процесу, али без одговарајуће обуке и разумевања како да користе нове, мултимедијалне уређаје за подршку учења музике,
могућности не могу до краја да буду искоришћене. Такође, иако медији могу
олакшати сам процес учења код ученика, који понекад може бити компликован,
дуготрајан, а понекад и немогућ у традиционалном окружењу и традиционалном
образовању, неретко музички педагози оклевају да их користе за сврхе часа.
Евидентна је забринутост у погледу приватности, неодговарајуће употребе,
малтретирања и неодговарајуће комуникације у односу ученик – наставник
(Albert, 2015: 31). Овај проблем лако се може решити уколико наставник музике
упути ученике и помогне им у развијању вештина да делују унутар медијског
окружења, али и да се критички односе према подацима са интернета.
Како Хо (Но) наводи, када је информациона технологија (IT) пажљиво
испланирана, пројектована и интегрисана у добру музичку праксу у учионицама, може да подржи мотивацију ученика и допринесе побољшању квалитета
учења (Но, 2004). Суштинска идеја Интернет наставе и учења јесте да се прошире могућности, пружи флексибилност и посебно, да се децентрализује процес учења унутар заједнице. Музичка технологија и друштвене мреже могу да
понуде нову вредност музичког образовања кроз различито представљање
информација и њихово спајање у радни садржај група (Juvonen & Ruismäki,
2009: 101). Интернет ствара могућности да музика и идеје појединца пронађу
пут до других музичара и заједница, али гради и основ за трајне везе и мреже
где ће се одвијати активно учење и стварање музике (Salavuo, 2008: 123).
Музичкој технологији може се прићи са различитих тачки гледишта.
Може бити посматрана са стране педагошке или образовне тачке гледишта, са
тежиштем на ефектима учења и може бити нешто што се базира на технолошкој основи покушавајући да развије педагошки корисна, практична и ефикасна решења у настави и учењу музике. Музичка технологија може се посматрати и у светлу адекватности у Наставном плану и радне културе у школи
(Juvonen & Ruismäki, 2009: 99). Према истим ауторима, савремене технологије
могу да буду схваћене и употребљене као:
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1) помоћ и подршка за учење инструмента:
- подучавање уз помоћ видео материјала (мастер курсеви);
- програми за пратњу или други слични интерактивни музички софтвери;
2) омогућава креативне активности:
- пројекти компоновања за децу;
3) употреба мрежа за подучавање и учење у различитим пројектима;
4) употреба мултимедијалних материјала у музичком образовању
(WWW, CD-ROM);
5) интеграција музичке технологије у курикулум и националне стандарде (Juvonen & Ruismäki, 2009: 99).
Према Брауну (Brown), музичка технологија може имати три функције –
може бити посматрана као средство, као инструмент и на крају, као медијум за
размишљање. Како наше друштво постаје све више упућено на дигиталне
медије у процесу представљања и комуникације, постојеће филозофије музичког образовање требало би да се прилагоде и у себе интегришу могућности
медија, водећи рачуна о суштини музике (Brown, 1999: 10). Како наводи Илић,
савремени медији (рачунари са различитим софтвером, хардвером, различитим
периферијама, интернет) омогућавају да се помере границе и да корисник,
односно љубитељ уметности, од пасивног корисника постане активни учесник,
то јест да, користећи интернет и различитe софтвере као средства уметничког
изражавања, учествује у процесу стварања уметничког дела (Ilić, 2012: 4).
Такође, интернет је веома погодан за наставу, а нарочито за самостално учење
јер је веома лако доћи до информација и свега што је појединцу потребно.
Мултимедији би требало да омогуће разноврсне облике представљања градива
и тиме прошире и продубе искуства у процесу учења.
Савремени медији могу бити алат који може да помогне наставницима
музике у различитим областима. Када наставници користе друштвене медије у
свом пуном потенцијалу у музичкој учионици, они пружају много нових
могућности за учионице, укључујући и већи ниво ангажовања ученика, повећање релевантности, као и побољшање свих области и нивоа наставе
(Giebelhausen, 2015: 39).
Основни принцип у остваривању циљева и задатака наставе музичке
културе требало би да буде активно учешће ученика на часу, а сам час би требало да буде доживљај за ученике. Усвајање знања ученика зависи од добре
организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен и занимљив.
Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се
преносе знања. Трансформација процеса учења да онај ко учи буде у центру
пажње, захтева промену културе подучавања и учења, али и начина на који се
приступа учењу, креативности, оцењивању, и генерално, циљевима образо-
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вања. Друштвене мреже, упоредо са новим теоријама учења могу учинити да
ове промене буду дугорочније. На тај начин постаће добра основа за целоживотно учење и развој музичких способности појединца. Но, искоришћавање
могућности савремених медија захтева и њихово педагошко разумевање, као
и спознају да школска култура није одвојена од културе музичке праксе
изван школе, као и од трансформација које се непрестано дешавају у
друштву. Како наводи Харгривс (Hargreaves), један од највећих изазова са
којима се суочава институционално музичко образовање јесте да се створe
структуре које подржавају и признају постојање неинституционалних и
хибридних окружења за учење, које у исто време доприносе да се унутар
институционализованог музичког образовања искористе позитивне
карактеристике и праксе ових новонасталих окружења (Hargreaves et al.,
2003: 157–158). Разумевање целокупног окружења за учење и контекста
музичког понашања од виталног је значаја приликом израде услова и
педагошких основа за учење (Salavuo, 2008: 122).
Веб (The World Wide Web – WWW) нуди значајну количину материјала
који је погодан за наставу музике и њено учење. Погодан је и за формално и за
неформално музичко образовање. Употреба Интернета захтева не само функционалну техничку инфраструктуру, већ и одређени ниво техничке оспособљености и вештина самог корисника да претражује садржаје и нађе жељене
информације. Јувонен и Руизмаки групишу сајтове намењене учењу музике на
следећи начин:
1) стране које нуде информације и илустративне материјале;
2) стране које нуде интерактивно решавање музичких проблема и
вежбе;
3) динамичне стране креиране од стране веб-заједница;
4) стране које представљају почетну наставу музике, курсеве и
наставни план и програм (Juvonen & Ruismäki, 2009: 100).
Савремени друштвени медији могу помоћи наставницима музике за
креирање интерактивних искустава којима могу допуњавати садржаје који већ
постоје у наставној пракси. Како наводи Алберт (Albert), промишљена интеграција медија кроз задатке који захтевају ангажовање когнитивних активности вишег реда, као што су синтеза и евалуација, може обогатити искуства
ученика, управо користећи технологију која је већини деце датог узраста веома
позната. Платформе друштвених медија такође олакшавају размену огромног
броја ресурса од којих ученици могу да уче и да их дискутују, чиме се омогућава и учење ван школе. Осим тога, ове платформе могу да подрже и смислене
образовне активности чија реализација може захтевати доста времена у традиционално осмишљеној настави музике (Albert, 2015: 32). Платформе друштвених медија могу се посматрати као online заједнице у којима ће се неговати
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пракса1 у овој области, као концептуални оквир заснован на конструктивистичким принципима, као што су учење и стицање знања кроз истраживања, искуство, социјалну интеракцију и размишљање. Уместо да само пасивно примају
знања, појединци су активни учесници у процесу учења и стицању знања.
Интернет може да буде веома значајан за креирање мрежа за лично
учење (the personal learning network). Како наводе Ричардсон и Манкабели, под
претпоставком да појединац има интернет везу, у сваком тренутку може да
почне да ствара личну мрежу за учење – стварајући низ веза са људима и
ресурсима и offline и online, који обогаћују његово учење (Richardson & Mancabelli, 2011: 1–2). Појединац лако може да претражује имена осталих корисника
Интернета, не би ли се са њима повезао и на тај начин унапредио своје учење и
учинио га занимљивијим и лакшим. Када говоримо о старијем основношколском узрасту и средњошколском узрасту, ту је предност Фејсбука (Facebook) и
Инстаграма (Instagram) значајна, јер групе које се формирају унутар њих могу
бити боља опција за проналажење циљаних корисника са сличним интересима.
Фејсбук групе се користе за повезивање истомишљеника који приказују и деле
своје идеје. Систем „свиђања” (лајковање – liking) може бити користан јер
појединац дели своје идеје и мишљења са осталим члановима групе, а они на
њих реагују и сазнају. На тај начин долази до вршњачке интеракције и учења
које је у школском узрасту веома значајно за развој појединца. Постоје Фејсбук
групе које су креиране од стране међународних музичких организација,
удружења музичких педагога на нивоу државе, односно локалних огранака
музичких организација, школских група, где су чланства затворена
(Giebelhausen, 2015: 40). Појединац може да буде само пасивни посматрач, а
може и да одлучи да се у већој мери укључи у рад групе. Без обзира да ли је
повремено или у потпуности укључен у мрежу личног учења засновану на
социјалним медијима, појединац се упушта у такозвано учење у тренутку
(just-in-timе learning) – вештину која је у данашње време потребна и
наставницима и ученицима (Collins & Halverson, 2009), а која представља
педагошку стратегију која користи повратне спреге између наставних
активности и рада ученика код куће, у склопу припрема за часове у школи.
Циљеви оваквог учења су да се повећа степен учења у току часа, да се побољша
мотивација ученика, да се ученици подстакну да се припреме за часове и
наставу, али и да се наставнику омогући да активности у току часа подеси на
најбољи начин да би се задовољиле потребе ученика. Наставници могу
користити друштвене мреже за стварање online заједница (група) које
подржавају учење ученика у оквиру једног одељења (Albert, 2015: 33). У
1

Edusoft платформа (2009) била је прва образовна дигитална платформа у Србији, за млађе
разреде основне школе. На тој платформи наставне јединице су биле представљене и у
области наставе музичке културе, у мултимедијалном окружењу. Садржај је био намењен
учитељу као помоћ у припремању часова. За ученике је постојао креативни кутак у оквиру
ког су могли чути одређене садржаје који су се налазили у уџбенику музичке културе,
односно како би их требало извести.
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зависности од садржаја који је представљен у групи, питања могу упутити
ученике да користе вештине вишег реда у оквиру критичког размишљања, као
што су критика, евалуација, синтеза и стварање/одбрана аргумента. Након што
учесници продискутују шта представљају одговарајући коментари, упутства
која дају наставници могу навести ученике да реагују једни са другима, чиме
се ствара могућност за богате и интересантне дијалоге који ће пробудити свест
учесника за нова сазнања и идеје за даљи рад. Наставници музике могу
успешно користити сличне web странице да пренесу информације ученицима.
Фејсбук странице погодне су за информисање родитеља и ученика, као и свих
оних који прате дату страницу, о догађајима и активностима. Такође, Фејсбук
стране и групе, са различитим нивоима дозвола, омогућавају администраторима да контролишу начин на који други могу да објаве или одговарају на
постове. Сајтове као што су Facebook, Тwitter, Instagram, Vine, Tumblr и
Wordpress наставници могу да користе да више ангажују ученике око
музичких садржаја, али и да омогуће родитељима да имају виртуелни приступ
музичкој учионици кроз текстове, фотографије, аудио и видео записе.
Блогови (реч blog представља скраћеницу од појма web log) су више
индивидуализовани у односу на друштвене мреже и фокусирају се на мисли
појединца, власника блога, са могућношћу да други корисници интернета
коментаришу оно што је на блогу објављено. Као и код друштвених мрежа, оно
што је објављено, као и коментари, могу да садрже видео и аудио записе,
фотографије, као и линкове за веб-сајтове. Наставници или ученици могу
постављати своје блогове на различите сајтове (нпр. Kidblog.org, WordPress.com,
Blogger. com) чинећи их видљивим власницима датих сајтова и корисницима
које сами бирају. Оно што може издвојити блог од осталих облика веб-сајтова
јесте могућност стварања мреже ученика и наставника који деле заједничке
интересе, који се труде да заједно поставе циљеве за дискусију и учење (GodwinJones, 2003). Наставници музике могу користити блогове да ученицима
постављају питања, да међусобно размене гледишта, али и да охрабрују ученике
да разматрају различита питања у области музике и музичког образовања, да их
дискутују и износе своје ставове, или проблеме са којима се сусрећу у процесу
учења. Ученици такође могу сарађивати са другим ученицима и дискутовати о
темама и проблемима у оквиру наставе музике. Још једна предност блогова
огледа се у могућности да се читају не само од стране наставника, већ и од
стране ученика и, потенцијално, свако ко има приступ интернету може да буде
читалац. На тај начин, могу се користити као својеврстан вид домаћих задатака
који ће ученици, уместо да дају наставнику, писати на блог, где ће имати
прилику да добију повратне информације и од наставника и од вршњака,
другова из одељења, чиме се може утицати на ученике да размишљају и пишу о
музичким темама са вишим нивоом квалитета.
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САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ И ДЕЧЈИ УЗРАСТ
Иако постоје конфликтни докази о утицају технологије на развој деце,
ипак, ако се употребљавају ефикасно, технологија и интерактивни медији могу
подржати учење и развој деце (Rajan, 2014: 8). На тај начин, уместо да се
музика искључиво интерпретира и тумачи од стране музичких педагога, а од
стране ученика само изводи, дошло би до процеса који би био више отворен за
ученике, где би ученици тумачили, анализирали, трансформисали и изводили
музику на сопствени начин. Тиме би се остварила идеја за коју се залаже
музички педагог Џон Кратус (John Kratus), да је природа музичког образовања
да одражава културну и друштвену средину у којој постоји (Kratus, 2007: 46).
Интегрисањем савремених медија у постојећу праксу музичког образовања
омогућава се да се образовање уклопи у културни живот деце (Albert, 2015:
32). Наведене тврдње могу се потврдити резултатима истраживања које је
спровела америчка Национална асоцијација школских одбора, према којима
скоро 60% тинејџера који користе друштвене мреже разговара о образовним
темама online, а више од половине испитаника разговара о питањима у вези са
школским радом. Дванаест процената испитаника постављају музику или
подкастове, које креирају најмање једном недељно, а 22% њих поставља видео
записе сопствених остварања. Скоро трећина испитаних ученика има своје
блогове, које ажурира бар једанпут у току недеље (према: Salavuo, 2008: 129). На
овом месту требало би истаћи значај, али и одговорности које образовне
институције имају у процесу оспособљавања ученика за безбедну и сврсисходну
употребу савремених медија и технологија у процесу како формалног, тако и
неформалног учења, као средства овладавања светом и као предмет критичке
оцене, од чега ће касније свакако имати користи у организацији властитог живота.

НЕКОЛИКО ПРЕДЛОГА ЗА УПОТРЕБУ МЕДИЈА У
НАСТАВИ МУЗИКЕ
Међу мноштвом Андроид апликација које су последњих година развијене и намењене за коришћење на мултимедијалним уређајима осетљивим на
додир, постоји значајан број оних (Perfect Ear Pro, Prima Vista i Music Tutor
Sight Read) које су намењене стицању или развијању различитих музичких
способности (Manojlović-Kovačević, 2013: 802). Неке апликације могу се
користити и у настави и у самосталном раду ученика, као средство за проверу знања или ваннаставни материјал за продубљивање или утврђивање
знања из појединих наставних јединица. Најчешћи вид музичких садржаја
припада групи тзв. мултимедијалних апликација, презентованих у виду
квиза. Оне могу помоћи ученицима да систематизују знања, кроз препознавање инструмената, композитора и познатих дела музичке уметности. Исто-
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временим и синергичним деловањем више модалитета (чула слуха, чула
вида, понекад и додира), обезбеђено је да се садржајима прилази са различитих страна омогућавајући боље меморисање и комбиновање наученог у
новим ситуацијама (Стошић, 2008: 91).
Уколико говоримо о областима у оквиру предмета Музичка култура, у
области слушања музике наставник може да користи сајтове, музичке апликације, али и рачунар, таблет или телефон за стварање листе за слушање музике
(playlist), која ће бити погодна за ученике одређеног узраста, у којима ће композиције бити класификоване, нпр. према теми, стилу, композитору, жанру,
итд. На тај начин, у току школског часа, лако ће приступити жељеној композицији. Такође, већина програма и сајтова који пружају могућности за слушање музике су бесплатни и нуде и могућност проналажења музике која би
могла бити нова и привлачна за наставнике и ученике. Користећи мултимедијалне програме пре формалног музичког описмењавања, у области слушања
музике, као и при истраживању звука, изграђује се средина која је најповољнија за учење и активно експериментисање звуком, чиме се сваком ученику
омогућава оптимални развој музичких способности уз уважавање његових
предзанања, интересовања и брзине учења (Стошић, 2008: 92).
Иако је доступност медија повећана у кућним условима, у школама и
даље остаје изазов због трошкова куповине и набавке довољног броја уређаја.
Ипак, број апликација и програма намењених деци се утростручио. Најпопуларније су оне које омогућавају појединцима да свирају инструменте. Реч је
углавном о апликацијама за свирање инструмената са диркама, удараљки или
жичаних инструмената (Magic piano, Tiny piano, Playing guitar ...). Rачунар или
таблет у учионици омогућавају приступ овим апликацијама, где долази до
индивидуалног рада ученика уз могућност да допуне своје музичко учење и
знање играјући се, истражујући, компонујући на ширем избору инструмената
него што би било могуће у традиционалној учионици (Rajan, 2014: 10).
Наравно, ту су и програми за компоновање (Finale, Garage band, Soundprism,
Groove maker, Sibelius), једноставни у својој презентацији, интерактивни и
погодни за ученике, али и наставнике који би могли креирати ритмичке или
мелодијске аранжмане за нпр. свирање на Орфовим инструментима и
блокфлаути. Могу помоћи ученицима да искажу своју креативност и употпуне
своја знања у области музике. У области извођења музике значајно је напоменути и Интернет игре, које тестирају способност играча да препозна висину
тона или одломак одређене композиције. Ове игре (нпр. Singstar и Staraoke)
могу се посматрати и као средство наставе и учења, иако су комерцијалне
забавне игре, јер се фокусирају на стварање музике и певање.
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Можда највећа промена у развоју савремених медија у последњих десет
година јесте развој веб-страница као што је YouTube, које нуде другачији
доживљај музике и омогућавају да се музички садржаји посматрају, креирају,
стављају на мрежу и деле широм света. Ово омогућава приступ широком
спектру музичких стилова, група и извођења, гледање сцена из опера, најновијих промена у свету музике, ученичких извођења класичне, традиционалне
или популарне музике. Претраживање и избор одговарајућих YouTube записа
за ученички рад и анализу користан је алат за унапређење наставног процеса у
области музике, као и промену како ученици посматрају музику као наставни
предмет. Иако снимљена музика никада не може заменити утицај и значај
живих наступа, коришћење интернета на одговарајући начин у потрази за
одговарајућим музичким изведбама може обезбедити нов начин приступању
проблематици музичког образовања, али и створити више лично искуство у
доживљавању музике (Rajan, 2014: 10). Такође, велики број инструктивних
видео записа дат је на овом сајту (https://www.youtube.com).

ЗАКЉУЧАК
Промена ка активностима у оквиру музичког образовања, које ће бити
више смислене и које резултирају квалитетнијим учењем, захтева промишљање о пракси и култури учења унутар музичког образовања и образовање
уопште (Salavuo, 2008: 135). Оно што настава музичке културе мора да обезбеди јесте оптимум могућности за испољавање пожељних склоности, а да их
притом стално поткрепљује. Управо у овом сегменту евидентан је значај
мултимедијалних програма који ће омогућити ученику да у складу са својим
потребама и интересовањима развија свој креативни потенцијал и спонтаност
у изражавању и експериментисању звуцима (Стошић, 2008: 94). На
дигиталне медије не мора се гледати као на нужан предуслов добре наставе,
већ више као на потенцијал који доприноси обогаћивању и побољшању
наставе, и који би требало искористити. Отуда је улога наставника, креатора
и организатора наставног процеса кључна за позиционирање друштвених
мрежа у систему имплементираних образовних технологија и за њихову
потпуну искоришћеност на креативан, сврсисходан начин, усмерен на
остваривање постављених васпитно-образовних циљева и задатака
(Василијевић, 2015: 120). Међутим, како даље наводи Василијевић, гледано у
целини, не треба идеализовати друштвене медије, они јесу погодни за
друштвену интеракцију, али не и за индивидуализацију. Примена овакве
технологије не значи одбацивање досадашње образовне технологије.
Друштвене мреже пружају велике могућности за иновирање васпитнообразовног рада на свим нивоима образовања, али имају своје предности и
ограничења. У којој мери и на који начин ће се применити у пракси, у
великој мери зависи од спремности, стручне компетентности наставника
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(Василијевић, 2015: 123). Стога је на наставницима музике на свим нивоима
образовања да испитају своје наставне праксе и да утврде да ли би укључивање савремених медија било прикладно за употребу у наставном процесу.
С обзиром да су интернет и савремени медији важни фактори у животу
наших ученика, уз предострожност, али и машту, укључивање медија у
музичко образовање могло би помоћи да формално музичко образовање буде
богатије искуство учења.
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MODERN MEDIA IN TEACHING MUSIC – DIDACTIC SPECIFICS
AND POTENTIALS
Summary
The paper discusses the phenomenon of modern media today, as well as the
possibility of their application in education, with particular reference to the technologies
and potential of the Internet, social networks and applications in teaching music and
learning musical contents. There was talk about didactic specifics and potentials of
modern media in teaching music and how they can be integrated into teaching music.
The aim of the paper is to provide an overview of the modern media that can serve the
development and improvement of the quality of music education.
Keywords: modern media, technology, the Internet, social networks, education,
teaching music.
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У САВРЕМЕНОЈ
НАСТАВИ
Апстракт: Развој науке и технике и њихова примена у друштву,
условила је превазилажење досадашњих традиционалних модела учења и
увођење нових, иновативних модела наставе. Савремена настава физичког
васпитања, темељи се на интердисциплинарности, што представља добру
основу за још већу примену нових модела учења, а посебно пројектног
модела. Поројектни модел наставе, у средиште ставља ученика, који кроз
реализацију пројекта развија сопствене компетенције. Циљ рада је представљање резултата истраживања у настави физичког васпитања, у којима је
примењена пројектна настава, као и интердисциплинарност физичког васпитања. Рад се базира на прегледу релевантне литературе, односно анализи
резултата истраживања истих. За претрагу иностраних радова, коришћенe су
базе академских часописа JURN, ЕRIC, EBSCO, Taylor & Francis, Resеarch
Gate, које обухватају истраживања из области друштвених наука. Истакнуте
су предности примене пројектног модела, препоруке за примену у настави
физичког васпитања, као и за повећање броја истраживања на тему истог.
Кључне речи: пројектна настава, пројектни модел наставе,
физичко васпитање, интердисциплинарност.

УВОД
Савремена настава 21. века, подразумева стицање и примену знања из
више различитих области, које од ученика захтевају активно учешће, како у
усвајању знања тако и његовој примени. Насупрот традиционалној настави, у
коме је ученик углавном пасивни слушалац, савремена настава пред ученике
поставља захтеве, до чијих решења се долази како самосталним активностима,
тако и сарадњом са осталим ученицима или друштвом у целини. Последњих
двадесетак година, у пракси су све више присутни иновативни модели наставе.
Многи истраживачи сматрају да учење засновано на пројектном моделу
наставе има потенцијал да ученицима пружи задовољство у решавању одређеног проблема, развијање способности и примену истих у свакодневном животу
*
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(Fox, 2013). У настави физичког васпитања од иновативних модела, доминирају индивудална и индивидуализована настава, док се остали модели попут
проблемске, пројектне наставе примењују врло мало. Доста пажње поклања се
интердициплинарности у настави физичког васпитања, о чему сведоче и бројна
истраживања. Пројектна настава је један од иновативних модела наставе, који у
себи садржи интердисциплинарни приступ, што представља добар темељ за
планирање и реализацију пројектне наставе у физичком васпитању. Рад се
заснива на анализи резултата релевантних истраживања на тему пројектне
наставе и њеној примени у пракси. Нарочита пажња биће посвећена анализи
истраживања интердисциплинарног карактера у облсти физичког васпитања.
Циљ рада је да се представљањем резултата истраживања и релевантне литературе, утврде предности примене пројектне наставе и разлози зашто је неопходно чешће примењивати у области физичког васпитања. На основу наведеног, дат је закључак о пројектној настави, као настави која обједињује и прожима више различитих области, природних, друштвених, искоришћава различите вештине, способности, знања из свакодневог живота, и доприноси развоју
функционалних способности ученика, што чини основ савремене наставе.
Изнете су и импликације, при чему наредни рад може послужити као основ за
даља истраживања иновативних модела наставе, пројектног модела у настави
физичког васпитања и унапређивање наставног процеса.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Основни задатак пројектне наставе је да се развојем и применом
стваралачких способности наставника утиче на развијање стваралачког
мишљења како ученика, тако и свих учесника у образовању (Ђорђевић,
2007). Пројектна настава је проблемски и истраживачки усмерена настава,
поткрепљена самосталним истраживачким радовима, Томас (Thomas, 2000).
Представља комплексан задатак који од ученика захтева да припреми
истраживање, спроведе, реши проблем, утврди резултате истраживања и
презентује их (Fabijanić, 2014). У пројектној настави ученици раде у групама,
најчешће решавајући постављени проблем који је интердисциплинарног
карактера. Самостално одлучују како приступити проблему и које ће
активности применити. Прикупљају информације из различитих извора,
анализирају, синтезирају и формирају закључак (Fox, 2013). Циљ пројектне
наставе јесте развијање стваралачког, креативног мишљења ученика, кроз
решавање постављеног проблема, коришћењем ресурса који су ученицима
доступни, као и употребом различитих вештина и способности, Кокотсаки
(Kokotsaki, 2016).
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Улога ученика у пројектној настави
Како би се пројектна настава, што боље разумела, неопходно је поћи од
тумачења школе, знања и улоге ученика у школи, зачетника пројектног модела
Џона Дјуиа, који је сматрао да сазнања која потичу из материјалног искуства
имају своје вредности само ако служе као средство, односно инструмент за
практични живот. Према његовим речима најбоље образовање је оно у коме
ученик учи кроз рад и најбоље га припрема за сусрет са стварношћу. Школа
мора да варира степен сложености захтева које ставља пред ученике
(Вилотијевић и Вилотијевић, 2016). Постоје бројна тумачења пројектне
наставе, која у својој бити представља ученика као истраживача. Он напушта
своју устаљену улогу учесника у образовању који репродукује градиво у учионици са већ предвиђеним програмом. Ученик постаје креатор свог знања,
проналазач путева који воде до решења проблема. Сарадничким односима са
другим ученицима размењују се знања, искуства, развијају способности и
вештине које не само да су важне за решавање постављеног проблема, већ се
касније примењују у реалним ситуацијама. Развија се и васпитна, односно
социјална димензија, у којој ученици развијају комуникацијске вештине, толеранцију, међусобно поштовање. У свим активностима које пројектна настава
захтева, осим што се мења улога ученика, мења се и улога наставника. Наставник постаје координатор активности, особа која усмерава ученике на праве
путеве који воде до решења проблема. Саветује и води ученике кроз фазе пројектне наставе, како би крајњи циљ био у потпуности реализован, што не подразумева само решење проблема и формирање стваралачког мишљења ученика, већ и осећај задовољства код ученика због сопственог залагања, сарадње,
учења нових знања, истраживања и успеха.
Пројектна настава у физичком васпитању
Примена пројектног модела наставе, као иновативног модела, у физичком васпитању, доприноси да
ученици самостално планирају
имплементирају идеје у свакодневне школске активности. Постоје одређена
ограничења приликом реализације, која се углавном односе на школске
услове у којима се реализује настава физичког васпитања, Кајан (Coyne,
2016). За примену пројектног модела у настави физичког васпитања,
неопходна је добра припрема наставника, чији задатак јесте да усмери
ученика на формирање и реализацију пројекта. Неопходно је да критички
размишља, мотивише ученике, проналази све могуће начине за остваривање
циља физичког васпитања; израђује интердисциплинарне курикулуме,
односно превазилази простор између наставних предмета стварајући један
свеобухватан, који ће ученицима допринети побољшању физичких
способности и успеха истовремено (Lu & De Lisio, 2009).
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Применом пројектне наставе у физичком васпитању, ученици ће моћи да
развијају стваралачко и креативно мишљење. Постају лидери и организатори
активности која, иако наизглед тешка и непривлачна, постаје предмет
интересовања, због рада у групи и одабира оних задатака, које ће ученик у
скалду са могућностима моћи да испуни. Прегледом релевантне литературе у
оквиру примене пројектне наставе и интердисциплинарности у физичком
васпитању, можемо рећи да пројектна настава у себи садржи интердисциплинарни приступ који представља базу за што већу примену пројектног
модела у настави физичког васпитања.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА
За претрагу радова на тему пројектне наставе и интердисциплинарности
у физичком васпитању, коришћене су базе академских часописа JURN, ЕRIC,
EBSCO, Taylor & Francis, Research Gate, које садрже истраживања на пољу
друштвених наука. Претрага референтне литературе заснива се на примени
пројектног модела наставе у физичком васпитању, као и њене
интердисциплинарности. Разматрани су радови домаћих и страних аутора, не
узимавши у обзир године публиковања рада. Прегледом различитих
истраживања, проблем примене пројектне наставе у оквиру физичког
васпитања је недовољно истражен, док на тему интердисциплинарности
постоје радови публиковани у домаћим часописима.

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА
О примени пројектног модела, говори рад групе истраживача из Шпаније који су га применили у оквиру програма физичког васпитања, чиме су
процењивали развој личних вредности и ставова ученика, Рамирез и други
(Ramirez et al., 2017). Резултати спроведеног истраживања показали су да је
PBL програм (Project Based Learning), допринео унапрђивању свести ученика о
поштовању и вредности и других ученика, као и одговорности. Резултати
истраживања, које су представили турски истраживачи (Senel et al., 2015) на
факултету за спорт и физичко васпитање, показују однос студената према
пројектној настави као моделу учења и мотивациониих стратегија за учење.
Они су показали да пројектна настава доприноси ефикасности у учењу,
односно развоју саморегулације у учењу и већој примени когнитивних
способности. Емпиријско истраживање које је спроведено у Немачкој,
показало је да су академска постигнућа ученика већа у експерименталној
групи која је програм реализовала повезивањем садржаја наставе физичког
васпитања са садржајима наставе биологије од контролне групе у којој је
програм реализован на традиционални начин (Spintzyk et al., 2016). Резултати
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су поакзали да су већа заинтересованост ученика и значајан пораст знања
присутни приликом реализације садржаја кроз повезивање више различитих
наставних предмета. У циљу развоја образовних технологија, рад који се
односи на интеракцију савремене технологије и физичког васпитања, је рад
Губакса (Gubacs, 2004). Истраживање је показало да увођење филма, видеа,
снимања на самим часовима, доприноси развоју мотивације код ученика,
критичког мишљења позитивног социјално-емоционалног понашања. Развоју
савемене наставе физичког васпитања доприноси и рад Кокса и Меaнеjа (Cox
& Meaney, 2018), који су такође истраживали интеграцију дигиталних медија у
настави физичког васпитања, путем пројектне наставе. Истраживање је
показало да се интеракцијом догиталних медија, савремених технологија и
садржаја наставе, код ученика и наставника развијају креативност приликом
учења и подучавања. Ивановић (Ивановић, 2012), у свом раду представља
примену информационих технологија, веб-страница, у циљу унапређивања
физичког образовања. Наводи да је интегрисање технологије у физичко
васпитање само подршка ученицима у процесу учења, док се основни циљ
физичког васпитања не сме занемарити. О процесу интеграције других
наставних садржаја у физичко васпитање путем пројектног модела наставе,
говори и рад Кајана и сарадника (Coyne, Hollas & Potter, 2016) у коме се
говори о корацима пројектног модела наставе, односно фазама истог.
Закључак истраживача је да се пројектним моделом, код ученика развијају
мотивација, вештине и стилови учења, побољшана сарадња и знање о
садржају. Побољшана интризична мотивација настала као резултат
истраживања примене пројетне наставе, представљена је у раду Мартина
(Martin, 2008), који закључује да примена пројектног модела доприноси
развоју цеолокупне личности ученика односно наведеној мотивацији,
самопоштовању, самопоуздању, критичком мишљењу, креативности. О истим
исходима примене пројектне наставе, можемо прочитати у раду истраживача
Хусмана и Напер-Овена (Hushman & Naper-Oven, 2011), који наводе да
пројектна настава доприноси развоју истраживачких вештина ученика. Наводи
се важност учестале примене програма, у циљу превазилажења проблема са
којима се сусрећу не само ученици, него и наставници, током рада на
пројектима. У циљу побољшања исхода учења, резултати спорведеног
истраживања Шова и сарадника (Chow et al., 2008), показали су да је
неопходно добро и организовано планирање пројектне наставе, чијем развоју
доприноси учесталија примена пројектне наставе. Препоруку за увођење
пројектног модела у наставу физичког васпитања дао је и Луо (Luo, 2017).
Резултати истраживања показали су да су ученици експерименталне групе,
која је садржаје из бангминтона реализовала путем пројектног програма,
показали висок ниво перформанси у учењу вештина, знања и социјалне
интеракције, чиме је смањена разлика између ученика са високим и ниским
нивоима моторичких способности. Треадвел истиче да је примена пројектног
модела у физичком васпитању важна због чињенице да се ученици самостално,
заједнички, бирају начине, садржаје реализације одговарајућих циљева и
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решавања проблема, што доприноси развоју мотивације, креативности и развијању критичког мишљења (Treadwell, 2018). Истраживање упоређивања
методологије пројектног модела учења са методологијом искуственог учења,
које је спровео Бетхел (Bethell, 2011), показало је да је пројектно учење ефикасно средство у процесу потпуног укључивања ученика у рад као и за развој
учења, стратегија и стилова учења.
Важност интердисциплинарног приступа, као савременог програма у
настави физичког васпитања, представљен је у раду аутора Каитани и сарадника (Kaittani, 2017). Суштина интердисциплинарног приступа у настави
физичког васпитања је да се формирају курикулуми који ће објединити више
наставних садржаја, на основу којих ће ученици моћи да организују и разумеју
знања из више области, користе сопствено искуство, као и да развијају своје
способности и постижу бољи успех. Увођење интердисциплинарног приступа
у курикулум је често, јер се сматра да се на овај начин пројектују реалне
животне ситуације (Reynolds, 2012). Пример интердисциплинарног приступа
дат је у раду у коме у дванест корака објашњена обрада садржаја из гимнастике, Маркс и Конукман (Marx & Konukman, 2009). Наставници сарађују како
би применили ефикасније технике учења, повезујући наставне предмете. У
прилог томе говори ауторка Здравковић (Здравковић, 2016), која је табеларно
приказала садржаје музичке културе који се могу интегрисати у наставу
физичког васпитања за сваки разред основне школе. Циљ је повезати физичке
и музичке способности као што су ритам и покрет, брзину са динамиком итд.
Још један програм који истраживачи наводе је SPARK програм, који обезбеђује повећање физичке активности кроз здравствену и моторичку спремност,
који истовремено утичу на повећање академског постигнућа ученика, Сшери
(Schary, 2015). Вебстер (Webster) у свом раду наводи, скуп истраживања која се
баве програмима за повећање физичког образовања, као и програме помоћу
којих ће се наставници додатно усавршавати и проширивати своје компетнеције
(Webster, 2016). Трудај и Шепард (Trudeau & Shephard, 2008) наводе да академска постигнућа ученика, применом садржаја физичког васпитања на наставним
предметима, неће бити уназађена, већ у прилог томе је чињеница којом је
могуће решити проблем недовољне физичке активности деце. Аутори
Игњатовић, Милорадовић (Игњатовић и Милорадовић, 2018), у прегледу
истраживања на пољу интердисциплинарности, истичу бројне радове који се
баве повезивањем различитих наставних садржаја са садржајима наставе
физичког васпитања, попут математике, енглеског језика и музике. Исти аутори
наводе и здравствени приступ физичком васпитању, који се тиче решавања
проблема гојазности код деце, који се јавља као продукт савременог живота
ученика. У прилог томе је и истраживање спроведено у циљу смањења гојазности код деце (Hoor et al., 2017). Истраживачи су спровели програм у који је
имплементирана физичка активност, а који је могуће применити и на часовима
физичког васпитања, који је допринео смањењу гојазности код деце. На основу
наведеног, физичко васпитање има јак утицај на побољшање здравља ученика,
тако да се његова улога у савременој настави ставља на примарно место.
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ЗАКЉУЧАК
Прегледом релевантне литературе у оквиру примене пројектне наставе и
интердисциплинарности у физичком васпитању, можемо закључити да су у
највећем броју истраживања резултати позитивни. Истраживачи су на различите начине проучавали феномен пројектне наставе, тако да су након презентовања резултата, представљене и погодности примене пројекног модела.
Предности примене пројектне наставе, у настави уопште и у настави физичког
васпитања могу се сврстати у неколико категорија:
-

формирање нових курикулума (програма који излазе из оквира
традиционалних наставних планова и програма);

-

формирање и коришћење стратегија учења код ученика
(когнитивних, метакогнитивних способности, учења у односу на
мотивацију, стратегија управљања ресурсима);

-

унапређивање академских постигнућа односно успеха ученика,
моторичких способности;

-

развијање компетенција ученика (самосталност, организованост,
тимски рад, лидерство, толеранција, комуникација);

-

унапређивање сарадње ученика са наставницима (партнерски,
тимски сараднички однос).

Наведене предности карактеристичне су за пројектни модел наставе, јер
се у основи пројектне наставе налази проблем односно водеће питање, које
заједнички решавају ученици и наставници. Наставник води ученика кроз фазе
пројектне наставе и усмерава га на проналажење одговарајућих стратегија
учења у зависности од могућности ученика. За наставу физичког васпитања,
веома је значајно да се пројектна настава примењује што више, јер су садржаји
често ученицима тешки, већ виђени и непривлачни, попут гимнастике и атлетике. Кроз постављање проблема, који захтева коришћење и примену других
садржаја или ресурса, коришћење знања из свакодневног живота, настава
физичког васпитања постаје занимљива, а садржаји интересантнији. Потреба
за иновирањем физичког васпитања, произилази из тренутног стања у настави,
при чему је мотивација за бављењем физичком активношћу веома мала, а
здравствена потреба све већа. Те контрадикторности су управо, проблеми са
којима се ова настава сусреће и која се морају довести на исти или приближан
ниво. Решење које се нуди је у пројектном моделу наставе, јер у физичком
васпитању, ученици користе знања, активности које су им свакодневне, попут
трчања или игре, а која се могу искористити приликом реализације пројекта.
Школски услови често не дозвољавају реализацију свих садржаја из физичког
васпитања, тако да кроз пројекат, ученици неће морати да се везују само за
школски простор и материјалне услове у школи, већ излазе из тог оквира
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користећи погодности других простора и средстава која су им доступна. Своје
способности моћи ће у потпуности да изразе, чак и они ученици који нису
физички активни, јер решавањем постављеног водећег питања пројекта, увек
постоје неке активности у којима ће моћи да дођу до изражаја.
Како би се литература употпунила новим истраживањима, неопходно је
спорводити пројектну наставу у пракси. У настави физичког васпитања, као што
је напоменуто, пројекти нису у потпуности заживели. Доста истраживача бави
се спортом, спортским погледима на здравље, будућност, док су истраживања из
области наставе присутна у мањој мери. Прегледни рад може послужити као
допринос истраживањима у оквиру наставе физичког васпитања, и наставе уопште. Изнете чињенице о пројектном моделу наставе, могу послужити наставницима, практичарима да иновирају свој рад, унапређују сопствене компетенције и
ученицима пруже још веће могућности развоја њихових компетенција.
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University of Kragujevac, Faculty of Education in Jagodina
PHYSICAL EDUCATION IN MODERN TEACHING
Summary
The development of science and technology and their application in society, led to
the overcoming of traditional models of learning and the introduction of new,
innovative teaching models. Contemporary teaching of physical education is based on
interdisciplinarity, which is a good basis for even greater application of new learning
models, especially the project based learning. The project based learning puts students at
the center, so that, through the realization of the project, they develop their own
competencies. The aim of the paper is to present the results of the research in the
teaching of physical education, in which project teaching is applied, as well as the
interdisciplinary physical education. The work is based on a review of the relevant
literature, i.e. analysis of the results of the research of the same. For the search of foreign
works, the base of the academic journals JURN, ЕRIC, EBSCO, Taylor & Francis,
Research Gate, which includes research in the field of social sciences was used. The
advantages of applying the project model, the recommendations for applying it in teaching of
physical education, and the increase in the number of research on the subject are highlighted.
Keywords: project teaching, project based learning, physical education,
interdisciplinary.
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SOME FACTS ABOUT SPORTS TERMINOLOGY
Abstract: We can rightly say that sport is the real source of
multiculturalism, as it connects different people from different countries into a
world community. Everybody finds enjoyment either in participating or in
watching different sports events. Sport reduces stress and is especially
important in lives of children because it enhances their self-confidence and keeps
them healthy and fit. The language of sport is rich and encompasses different
terms and expressions which are mainly internationally known and accepted
without translation in almost all the countries of the world of today. The paper
deals with different categories of words and their production, as well as with the
specific idioms and phrases which appear in particular sports.
Keywords: sport, language, word-formation, idioms, phrases.

I THE IMPORTANCE OF SPORT FOR PEOPLE`S LIVES
Sport has always been very important for the right development of every
nation, in the first place for children. Sylvia Rimm says in her essay “The
Importance of Sport”: “The world of sports mirrors how one can play the game of
school and life. Our society is competitive, and we should teach our children to
function in competition and how to both win and lose as good sports. Children must
learn that winning and losing are both temporary, and that they canʼt give up or quit.
Learning to become a team player is also important for children who may
prefer to be the center of attention.” (Introduction, 2008).

II DEFINITIONS OF SPORT
The word “sport” comes from the Old French “desport“ meaning “leisure”
with the oldest definition in English from around 1300 being “anything humans find
amusing or entertaining”. Cambridge Dictionary Online defines sport as “a game,
competition, or activity needing physical effort and skill that is played or done
*
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according to rules, for enjoyment and/or as a skill.” Collins Cobuild English
Dictionary for Advanced Learners has a somewhat similar definition of sport. It
says: “Sports are games such as football and basketball and other competitive
leisure activities which need physical effort and skills” (2001: 1505). So, while both
definitions agree about the importance of effort and skill, and both of them define
sport as a kind of leisure or enjoyment, still, the first one mentions something that is
extremely important for this kind of activity, and that is, that sport is, or should be
played according to rules. That is something in which sport differs from mere
play. Play is a spontaneous activity, free and without any constraints. “Play,” wrote
the German theorist Carl Diem, “is purposeless activity, for its own sake, the
opposite of work.” (in Guttmann, 2006). But when the rules are introduced in such
an activity, it becomes a game. Thus, game can be defined as rule-bound or regulated play. People have been engaged in different games ever since the beginning of
humankind. Ancient Greece introduced formal sports, with the first Olympic
Games in 776 BC, that included sports such as human and chariot races, wrestling,
jumping, disk and javelin throwing. With the first organized sporting events, the
term “competition” came in use. Competition is another important characteristic of
sport. People compete to win, and to show their qualities in different sports
disciplines, and again, that is something that distinguishes sport from simple play.
Then, in the late 17th century quantification became an important aspect of sports,
and, in the 19th century, the word “record” (also an English one) used in the sense of
an unsurpassed quantified achievement was introduced for the first time.
The singular term “sport” is used in most English dialects to describe the
overall concept (e.g. “children taking part in sport”), with “sports” used to describe
multiple activities (e.g. "football and rugby are the most popular sports in England”).
American English uses “sports” for both terms. It is good to mention that the word
“sport” has some other meanings, like in the expression “to be a good sport” where
“good sport” denotes a person who plays fair, accepts both victory and defeat and
remains amiable.
The fact is that most sports appeared in the English speaking countries. For
example, football, cricket, horse races, boxing, rowing, athletics or track-and-field
sports, golf, badminton, rugby, hockey, lawn tennis, even the game of darts originate
from the territory of Great Britain, while baseball, American football, basketball,
volleyball, softball, water skiing, windsurfing, snowboarding and some indoor
games like billiards were first played in North America. The British Prime Minister
John Major compared the contribution of the British nation to the development of
various forms of sports to the importance of the industrial revolution that Great
Britain was also the cradle of. He said: “We invented the majority of the world`s
great sports… 19th century Britain was the cradle of a leisure revolution every bit as
significant as the agricultural and industrial revolutions we launched in the century
before.”
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III SPORTS TERMINOLOGY
Throughout the centuries, new forms of sport developed and the demand for
the new words needed to describe newly-created events, games, rules and
competitions increased. The language of sport is a huge, catch-all category that
encompasses terms from many different sports disciplines, so to list all of them
would be an impossible task. The language of sport changes over time. Some terms
become obsolete as some of the sports disciplines disappear (chariot races, for
example). The term “sportsman”, although still in use today, became a little
old-fashioned and is almost regularly replaced by the word “athlete”. The same
happened to the expression “to go in for sport” which was very much in use a few
decades ago. The word “sportist”, the first word that some Serbian people would
choose to translate the Serbian word “ sportista” in English ( obviously because of
its similarity in writing with the Serbian word) does not appear in any of the
contemporary dictionaries, or, if it does, has a negative connotation. These changes
are sometimes hard to follow, and can make it difficult for the common people to
understand sports communication.
As we have already said, most sports originate from the English speaking
countries, so most sports terms are also of the English origin.
We have already mentioned the difference between the terms “play”, and
“game”. The difference also exists between the terms “game” and “match”. Both of
them can be translated as “utakmica” in Serbian, but there is a difference in the term
usage between the UK and the USA. “Match” sports tend to be the ones that
originated in the UK or other Commonwealth countries. So, we say a “golf –
match”, a “cricket – match”, a “boxing” (modern) – match” and a “tennis – match”,
but a “baseball” – “game”, a “football” (American) – “game” and a “basketball
game”, because these sports originated from the North American continent. The
exception is the sport where players kick a round ball around a field: it is a “football
match” in the UK, but a “soccer game” in the US. When we talk about the terms
“competition” and “contest”, we can say that there is a slight difference between the
two of them but that they are fairly interchangeable. Here are some of the
differences between the terms:
a) Competition is more serious than contest and usually lasts longer.
b) Competition implies that two or more people are competing against each
other for a reward (prize, bragging rights, etc.).
c) Competitions have set rules whereby the individuals or teams compete
against each other, but a contest can be completely random. It can refer to things like
the lottery or random drawings, or even to a beauty contest.
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There are many different terms that denote the places where different sports
are played. An arena or a stadium is the most commonly used one. It is a flat area
that hosts sporting events like the Olympic Games, soccer and rugby games. It is
circular in shape and surrounded by seats for fans to sit. A court is the rectangle area
where games like tennis, basketball and badminton are played. A course is an area of
land that is used for long running events like marathons, car racing and golf. A field
is an area of grass that is used to play sports such as field hockey, rugby or soccer. A
gym is the place where you can go and exercise on machines or the inside area
where sports lessons are done at school. “Gym” is short for gymnasium, which is
also the name for a school in Germany, Scandinavia and Central Europe that
prepares pupils for University entrance. (Serbian students very often use the word
“gym” wrongly when translating the word “gimnazija“into English. “Gimnazija” is
a kind of school for which the right translation in English should be a “grammar
school“, but never a “gym”). A pitch or a sports ground is an outdoor playing area
for various sports. The term “pitch” is most commonly used in British English while
the comparable term in American and Canadian English is a playing field or a sports
field. A rink is a smooth expance of ice meant for skating, roller skating or a game of
curling. A track is a type of path or road, often in a shape of a ring specially
designed and built for sports events, like racing. The term “track- and- field” is used
in the USA for the athletic events in which people compete in running, jumping and
throwing. In the UK the term “athletics” is used.
There are many terms that are used to denote people who take part in
different sports events. The most general one is a participant, the word which is denoting a person who takes part in or becomes involved in a particular activity. A
sportsperson is someone who plays sport regardless of gender, while a sportsman
and a sportswoman are the terms used for different genders. A sportsman is the word
that might be described as a little outdated and is sometimes specifically used for
someone who mainly participates in outdoor sporting activities such as hunting,
fishing, climbing and horse riding. An athlete is another word for a sportsman or a
sportswoman used in a general sense. The Serbian translation for it should be
“sportista”, although the Serbian students often translate it as “atleticar”, because of
the obvious resemlance with a similar word in our language. A player is also a
commonly used word for somone who plays certain sports, so there are “football
players”, “basketball players”, and so on. The captain is the team leader.
A coach is a person who is responsible for teaching and training the athletes
to improve their skills. A trainer is another word for a coach. The key difference
between a coach and a trainer is their priority: coaches are primarily focused on a
team, while a trainer focuses on an individual athlete or a small group.
A referee is the person who makes the decisions during a game. A referee
runs up and down the field court with the players (soccer). An umpire makes the
decisions from one position (e.g. tennis).
A supporter is the word used in British English to denote someone who wants
a particular team to win and might show it by going to watch the team play. The US
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term for a supporter is a fan (a short for fanatic). A cheerleader is one of the people
who leads in cheering at a large public event, especially a sports event. In North
America especially popular are the attractive girls who act as cheerleareds.
Cups, trophies shaped as people or animals, bowls, mugs, medals and dishes
are the awards given to the winners in different sports.

IV VERBS WHICH ARE USED WHEN TALKING ABOUT
SPORTS EVENTS
Numerous verbs are used to describe what people do in different sports
disciplines. The most common verbs are: play, compete, pass, dribble, score, beat,
shoot, throw, catch, serve, kick, pitch, train, return, run, race,sprint, jump, win, lose,
and many others. The examples of the sentences in which these verbs can appear are
given below.
Serbia will play Northern Ireland tomorrow.
The teams competed for the prize.
He passed the ball back to the goalkeeper.
He dribbled the ball to the goal.
He’s scored all the goals this season.
Brazil were beaten 2-1.
Dalglish shoots, but misses.
She threw the ball into the air.
Her team member caught the ball.
She served an ace.
He kicked the ball into the net.
We passed long afternoons pitching a baseball.
They are training for the new season.
He returned the ball to continue the rally.
He ran past the defender.
They both raced for the ball.
The runner sprinted to the finish line.
The goalkeeper jumped up to catch the ball.
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We’ve won every match this season!
She lost in three straight sets.
Many phrasal verbs are also used to refer to the actions performed in different
kinds of sports. We shall list only some of them and give the explanations of their
meaning.
To “work out” used as a verb means “to exercise”,
To “warm up” means to do light and easy exercises in order to prepare for
more intense exercises,
To “cool down” means to relax body after physical exercise by stretching,
To “knock out” means to hit someone so hard to make him lose consciousness,
To “knock down” means to strike to the ground with a sharp blow,
To “drop out” means to stop participation in a game,
To “give up” means to stop trying, admit defeat,
To “join in” means to do an activity with other people,
To “kick off” means start playing in a football game,
To “send off” means to remove someone from the game for violation of the rules,
To “take part” means to participate in a game or an event,
To “root for” means to support a team,
To “cheer on” means the same as “root for”, but is usually used before a team name,
To “touch down” in rugby means to score by putting the ball on the ground
behind the other team`s goal line.

V NOUNS USED IN SPORTS TERMINOLOGY
In any discourse, the most often used verb categories are verbs and nouns.
That is also the case with sports terminology. Nouns denoting sports events, actions
and performers are produced in many different ways.
Most words denoting a doer of the action are produced by the process of
derivation,that is by adding the sufix “-er” to the base. Such are the words like a
player, boxer, trainer, skiier, defender, pitcher and many others. Also, the ending
“–ship” is a very productive derivational suffix, so many words like championship,
sportsmanship, gamesmanship, and others are produced with this suffix.
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Conversion is another word forming process by which the nouns are formed
in sport. In conversion the word changes the category but the form stays the same.
The example might be the verb “to work out” which was converted into the noun a
“workout”. The difference is in that that the compound verb is written as two words,
and the noun is a solid compound. Also, an “ace” (noun) has a converted verb form
“to ace” as in example “I aced that test today.”, meaning “I did it very well.”
Sprts terminology is very rich in producing compound words of different
types. As we have already seen, phrasal verbs are very common in sports
terminology, and phrasal verbs can be considered compound verbs of a sort. But
compound nouns are more often for the simple reason that, as A. CarstairsMcCarthy stated in his book “An Introduction to English Morphology”: “It is with
nouns that compounding really comes into its own as a word forming process in
English. That is not surprising. Cultural and technical change produces more novel
artefacts that novel activities or novel properties.These changes, therefore, generate
new vocabulary needs that are more readily answered by new nouns than by new
verbs or adjectives.” (2002: 61).
Lots of compound nouns appear in sports terminology. We will mention some
of them, sorted by their constituent parts.
a) Noun + Noun Compounds:
– compound nouns in which the word “sport” is one of the constituent parts,
such as in sportsperson, sportsman, sportswoman, sportswear, sportscaster.
· a lot of compounds with “ball”, like: football, volleyball, basketball,
handball and “baseball”.
· compounds with “team” like: teamwork, teammate.
· compounds with “line” like: sideline, touch-line, goal line, baseline.
b) Adjective + Noun compounds:
– free-kick, half-time, red card, yellow card, wild card, dead ball, false start,
and many others.
c) Noun + Preposition or Preposition + Noun Compounds:
· offside, outfield, overtime, playoffs, runner-up, time-out.
Clipping is another way of producing nouns used in sports terminology. The
most commonly used clippings surely are a fan (short from fanatic) and a ref (short
from referee). Also there is a gym which is a clipping from gymnasium.
Initialisms and acronyms are also very much used in sports terminology. The
examples are FIFA (Federation Internationale de Football Association, or in
English-International Federation of Association Football), FIDE (Federation
Internationale des Echecs,or in English- International Chess Federation), NFL
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(National Football League), UEFA (Union of European Football Associations), ATP
(Association
of
Tennis
Professionals),
NBA
(National
Basketball
Association), IOC (International Olympic Committee), MMA (Mixed Martial Arts,
kickboxing), and others. One of the most famous acronyms today is G.O.A.T., the
meaning of which is (the) Greatest of All Time, which refers to exceptional people
in various fields, first of all in sport. Our tennis player Novak Djokovic who is the
best player in the world, ate grass at Wimbledon, and the joke was that he did it
because he was a Goat – the best player, but also because only GOATS (the animals) ate grass.
Different idioms and phrases also give colour to sports terminology. Most of
the idioms describe a familiar sports situation, but they also have a metaphorical
meaning which can be applied in everydaysituations. Here are some of the
examples:
a) Idioms made of a verb and a noun:
Set a record – to achieve the best result in a sport competition,
Warm the bench – to be so removed, to observe without participating, or to
wait for one's chance to participate,
Carry the ball – to take charge, to assume responsibility,
Drop the ball – to make an error, to miss an opportunity,
Take gloves off – to begin to behave in a more hostile or tenacious way,
Move the goalposts – to change the criterrion of a competition while it is still
in progress,
Hit below the belt – to act unfairly or unscrupulously,
Hail Mary – a last-resort tactic for salvaging a situation or project.
b) Idioms consisting of an adjective and a noun:
Cheap shot – scoring a hit on someone when their back is turned,
Curve ball – anything unexpected or designed to deceive,
Low blow – a comment or tactics regarded as unfair or unkind,
Redshirt – a delay or suspension of an athlete's participation to lengthen thei
period of eligibility.
c) Idioms consisiting of two word categories and a conjunction:
Blow-by-blow – providing great detail,
Play-by-play – to give a detailed description,
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Bump and run – an amateur play or behavior,
Down and out – lacking money or prospects; penniless or destitute,
Sink or swim – to fail or succeed by one`s own effort.
d) Real phrases in a form of a clause or a sentence:
– Have someone in your corner – to have someone who supports, defends or
assists you,
– Keep one's eye on the ball – to keep oneself very focused on something,
– A win is a win – when the result satisfies all parties,
– Get the ball rolling – to set something, often a process, in motion; to begin,
– Take one for the team – to do some boring or difficult work tomake your
teammates’ job easier,
– Get off to a flying start – to have a very successful beginning,
- Make it to the first base – take the first step successfully,
- Not in the same league – not at the same level or quality,
- Paddle oneʼs own canoe – to do something alone,
- Saved by the bell – rescued from a bad situation at the last minute,
- Step up to the plate – to accept a chllenge,
- Take the wind out of one`s sails – to become discouraged.

CONCLUSION
As much as we are all to some extent familiar with sports terminology, at
least in the global sense, there is still a need to go through some of the most broadly
used terms that a student of sport will certainly meet with in his studies. Sports
terminology is a huge category, in which the words, idioms and phrases are
produced in different ways, and in which, like in any aspect of language, the need
for constant new entries appears every day. We can not know all the words in all
sports, but we can try to learn the most commonly used ones in order to enjoy the
events and to be able to talk about them in English.
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Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
НЕКЕ ЧИЊЕНИЦЕ О СПОРТСКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ
Резиме
Са правом можемо рећи да је спорт прави извор мултикултурализма, зато
што повезује људе из различитих земаља у једну светску заједницу. Свако
проналази задовољство било у учествовању било у посматрању различитих
спортских дешавања. Спорт смањује стрес и нарочито је важан за развој деце, зато
што повећава њихово самопоуздање и чини их здравим и способним. Језик спорта
је богат и обухвата различите термине и изразе који су интернационално познати и
прихваћени без превода, на исти начин, у скоро свим земљама света. Рад се бави
различитим категоријама речи спортске терминологије и начинима њиховог
стварања и примене, као и посебном терминологијом специфичном за одређене
спортове.
Кључне речи: спорт, језик, формирање речи, идиоми, фразе.
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ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У СПРИНТУ
Апстракт: Циљ рада је да се прикажу и јасније дефинишу експертни
системи у спринту, тј. начини контроле и оцењивање спринта као и
евалуација постигнутих резултата, код деце селектоване за атлетику школског узраста. У атлетици још није моделован ни један експертни систем који
би омогућио тренерима систематско праћење резултата спортиста различитог
узраста, као и предикцију њихових резултата у будућности. Брз развој технологије омогућава нам добијање све већег броја објективних података на
основу којих можемо да добијемо верну слику технике кретања. Морамо
ипак, нагласити, да је већина метода за оцену технике атлетских дисциплина
доста компликована, захтева посебне апаратуре и посебно обучен кадар.
Предложени критеријуми за контролу и оцену спринта представљају спону
између научних истраживања и праксе. Имплементација изложених критеријума је примењива како у школско образовном систему, као колевци младих
талената, тако и у спортским клубовима, као колевци светких рекордера.
Кључне речи: атлетика, спринтерско трчање, анатомска структура, кинематичка структура.

УВОД
Спортска наука представља једну од најдинамичнијих дисциплина.
Акумулација научних информација се повећава огромном брзином. Број научних иновација из области спорта и вежбања увећа се за пет година око 5000
пута (Ostojić, 2007), тако да је знање потребно стално проверавати и допуњавати. Успех у савременом спорту није могућ без фактора знања, технолошке и
финансијске подршке, одговарајуће организације и успешног менаџмента.
Данашњи менаџмент у спорту се базира на научним достигнућима, односно на
теоријама спорта и теорији постигнућа, док се методологија заснива на моделовању и кибернетском приступу у оквиру динамичких комплексних система
(Đokić, 2009; Pelemiš, 2017).
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Најкорисније подручје информатике односи се на конструкцију
образовних мултимедијалних рачунарских програма. Количина поменутих
програма на страним говорним подручјима изузетно је велика. Ту спадају
програм за израду комплекса општих припремних вежби, програм за обуку
непливача и кинезиолошке презентације у настави физичког васпитања
(Markuš, 2004). Различити исписи рачунарских анализа резултата омогућују
наставницима и тренерима да током једне школске и календарске године
систематски информишу ученике и спортисте о усвојености моторичких
знања и нивоа развоја њихових антрополошких карактеристика (Belić,
Dizdar, Pleša i Sabo, 2001). Наведени рачунарски програми могу да постану
важно образовно средство у настави физичког васпитања, тренажном
процесу и простору рекреације, јер током похађања основне и средње школе
и тренинга у спортском или рекреативном клубу ученици, спортисти и
рекреативци (средњег и старијег узрасног периода), осим моторичких
кретања треба да усвоје и следећа теоријска знања: законитости процеса
самовежбања, пропорцију физичке активности и здравља и трансформације у
организму као последицу вежбања. Зато се, с великом вероватноћом, може
очекивати да поменута теоријска знања код ученика и одраслих особа
повећају унутрашњу мотивацију за телесним вежбањем (Ivanović, 2011).
На светском тржишту постоје специјализовани рачунарски програми
намењени наставницима физичког васпитања и тренерима различитих спортова, који се заснивају на искуствима из праксе и резултатима кинезиолошких
истраживања. Ови компјутеризовани програми имају задатак да планирају и
програмирају тренажне процесе, конструишу тренажне јединице и др. Експертни системи користе се за анализу појединих спортова. На пример, експертна процена квалитета игре, стручно одређивање тренажног процеса, процедуре прикупљања и анализе објективних статистичких индикатора, као и
испитивање симулације одређених спортова, успешно омогућују информатизацију врхунског играча (Trninić, 2002). Тако на пример, према истраживању
које је спровео Лека (Leka, 1997), рачунарски програм SWIM 2001 у врхунском
пливању даје следећу нову димензију: потпуно праћење тренинга, могућности
детаљне анализе и свеобухватније доношење квалитетнијих одлука. Дефинисање модела успешног тренинга за неколико екипних спортова спроведено је у
форми тренинга којима се усавршавају техничко-тактичка умећа, која доприносе успеху у спорту, као код екипних спортова (Baker i sar., 2003). Експертни
систем који има за циљ евалуацију младих спортских талената такође је у
повоју. Након примарне селекције талената, на основу експертизе израђена је
батерија тестова за процену моторичких способности које су доминантне у
одређеним спортским дисциплинама (Rogulj i sar., 2006). Експертни систем
заснован на основу знања и искуства водећих светских спортских нација развијен је за праћење припрема за наступ на олимпијским играма. Систем је
заснован на трендовима у процесу тренинга и критеријумима за њихову
оптимизацију у склопу припрема за наступ на олимпијским играма (Sozanski,
2007). Систем који даје предикцију успешности у бављењу спортом и усмерава
тестиране ка одређеним (најпогоднијим) спортовима је такође развијен.
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Основна база знања добијена је на основу анализе експерата и садржи тестове
за процену функционалних способности. Сви добијени подаци, сортирају се
према захтевима одређених спортских дисциплина (Rogelj i sar., 2009). У атлетици још није моделован ни један експертни систем који би омогућио тренерима систематско праћење резултата спортиста различитог узраста, као и предикцију њихових резултата у будућности. Вероватно да проблем лежи у великом броју атлетских дисциплина, које су са биомеханичког, анатомског и
физиолошког аспекта веома различите, те би било потребно моделовати по
један експертни систем за сваку дисциплину понаособ. Међутим, у атлетици
постоје неке друге методе на основу којих можемо оцењивати технику дате
дисциплине и извести евентуалну предикцију резултата. Међутим, без обзира
на велики значај информатичке технологије, у Републици Србији још увек је
недовољна њена примена у физичком васпитању, врхунском спорту и спортској рекреацији. Стога организациони и информативни сегмент функционисања у наведеним областима спорта испољава одређене недостатке које је
нужно превазићи на начин да се организује стручно образовање тренера и
спортиста, те да се обезбеди примена одговарајућих рачунарских система. За
ефикаснији утицај информативног система у спорту неопходно је израдити
базе података са подацима о карактеристикама и селекцији ученика и спортиста, нивоу образовања наставника физичког васпитања и тренера, критеријумима финансирања спортских програма, спортским објектима, здравственој
заштити вежбача, школовању и категоризацији спортиста, као и методици и
програмирању спортске форме. Без похрањивања и обраде релевантних
информација, заједнички однос свих фактора у области физичке културе неће
одговарати актуелним потребама и високим критеријума дефинисаним у свету.
Циљ рада јесте да се прикажу и јасније дефинишу експертни системи у
спринту, тј. начини контроле и оцењивање спринта као и евалуација постигнутих резултата, код деце селектиране за атлетику школског узраста.

ОЦЕНА ТЕХНИКЕ
Постоје различити критеријуми који процењују делатност и ефикасност у
целом систему физичког васпитања ученика и систему спорта, с обзиром на то
да говоримо о деци школског узраста, која наступају и на школским атлетским
такмичењима. Међутим, посебно место треба да заузме систематско праћење
развоја моторичких способности која су у директној вези са нивоом усвајања
технике атлетских дисциплина. То ће побољшати активност деце у школи, у
ваннаставним активностима (секцијама) и спортским клубовима. Интерес друштва за спорт расте и игра улогу која усмерава на развој личности као резерве за
врхунски спорт (Tončev, 2001).
Под појмом оцене атлетских дисциплина мисли се превасходно на
оцену технике јер од ње директно зависи и спортски резултат, а онда и на
саму контролу резултата, као основни критеријум за напредовање у атлетици.
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Оцена технике атлетских кретњи представља сложен проблем за тренере, исто
као и савладавање спортске технике одговарајуће атлетске дисциплине од
стране атлетичара. Да би се савладала одређена техника атлетских дисциплина, ученик-спортиста треба да поседује адекватну моторичку способност.
Насупрот томе, тренер треба да поседује општа теоријска знања из ужестручних
и комплементарних дисциплина као што су педагогија, психологија, функционална анатомија, физиологија, биомеханика и друге. Ова интердисциплинарна
знања повећавају ефикасност обучавања спортиста (Mihajlović, 2005). Заједно са
учењем и усавршавањем технике спринта, у циљу постизања резултата,
потребно је развијати и моторичке способности атлетичара. Данас се
примењују средства и методе упоредо са мишићном структуром спортисте, тј.
да ли се ради о мишићним влакнима споро-контрактилног или брзо-контрактилног типа. При том, нервни систем диктира која ће се влакна ангажовати, односно, да ли ће се развијати оне и онакве способности какве захтева
дотична атлетска дисциплина, или ће се развијати нека способност независно
од тога. То је суштински нов прилаз развоју моторичке способности, јер се са
екстензивног начина прелази на интензиван начин развоја, у којем
специфичан рад на развоју специјалних способности добија доминантан
карактер, нарочито у периодима друге и треће фазе развоја младих
атлетичара (Tončev, 2001). Брз развој технологије омогућава нам добијање
све већег броја објективних података на основу којих можемо да добијемо
верну слику технике кретања. Морамо ипак, нагласити, да је већина метода
за оцену технике атлетских дисциплина доста компликована, захтева посебне
апаратуре и посебно обучен кадар. За разлику од развоја метода контроле у
многим другим областима, у контроли технике кретања последњих година не
срећемо велик број нових метода. Усавршавање контроле технике више је
усмерен на техничко побољшање постојећих метода (Mihajlović, 2005).

МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ ТЕХНИКЕ КРЕТАЊА У СПРИНТУ
Техника атлетских дисциплина, а самим тим и спринта, може се третирати као систем сложеног кретања – покрета усмереног на решавање
одређених задатака. За усавршавање тог система није битно само од каквих
покрета је он састављен, већ како је организован и како су елементи тог система
спојени у целину. Структурни прилаз у изучавању спортске технике пре свега
подразумева изучавање њене кинематичке, динамичке, ритмичке, анатомске и
фазне структуре.
Кинематичка структура: карактерише узајамну повезаност покрета у
простору и времену изражену у њиховим путањама, темпу, брзини и убрзању. За проучавање кинематичке структуре технике атлетских дисциплина
примењује се кинематографски метод.
Динамичка структура: утврђује узајамно деловање тела једног на друго
и дејство спољашњим силама. Динамичка структура технике атлетских дисциплина се проучава применом динамографског метода.
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Ритмичка структура: представља јединствени спој временских и просторних карактеристика покрета и поредак ређања појединих фаза.
Анатомска структура: изучава узајамно деловање коштаног и мишићног
апарата, режим рада мишића и координацију контракцију мишића. За изучавање
анатомске структуре технике примењује се електромиографски метод.
Фазна структура: разматра се целовитост и сукцесивност појединих
фаза технике атлетских дисциплина. Анализа технике по фазама омогућава
да се дубље разматрају њихове кинематичке и динамичке карактеристике.
Рашчлањавање технике атлетских дисциплина на фазе остварује се на основу
особености појединих покрета у целовитом техномоторичком акту. У спортској техници начелно се разликује полазни положај и затим цели низ фаза,
где се неке деле на подфазе. Приликом утврђивања и описивања фаза дају се
временске карактеристике технике кретања (штоперица) и кинематички и
динамички параметри, синхронизовано приказани са стробофотографијом, тј.
у фрејмовима и контурограмом (Mihajlović, 2010).
Како само оцењивање представља у ствари анализу технике, у атлетици се
та анализа може извршити на неколико начина, применом неких од метода.
Анализа технике атлетских дисциплина, а самим тим и спринта, у спортској
пракси најчешће се врши кинематографском, динамографском, акцелерографском
и електромиографском методом.
Кинематографска метода. Техника атлетичара региструје се помоћу
брзих 3D камера односно оптичко-електроских камера. Снимање се врши под
одређеним условима, прихваћеним у биомеханици. Поступак мерења је у потпуности аутоматизован и заснива се на праћењу и обради инфрацрвеног сигнала са диода које се нелазе на актуелним деловима тела. Обрада података се
врши на рачунару, према одређеном програму.

Слика 1. Техника атлетичара региструје се помоћу брзих
3D камера (преузето сa: www.bing.com)
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Овом методом може се пректично одредити већина кинематичких и
динамичких параметара и то: релативне и апсолутне путање тежишта тела,
времена трајања појединих фаза кретања, просторне величине кретања, апсолутна и релативна промена величине убрзања и брзине кретања актуелних
тачака и тежишта тела, промене величине угаоног убрзања и брзине делова
тела, целог тела, уздужне осе тела, промене интензитете момента количине
кретања (замах), механички рад, ефекат рада (снага), кинетичка енергија, промена величине момента инерције, ексцентрични одразни угао и друго.
Динамографски метод. Овим начином региструје се промена интензитета силе помоћу тензоплатформе, тензо стезе и специјално уграђених сензора
у спортску опрему и фиксираних на тело атлетичара. Тензоплатформом се
могу измерити: промена интензитета силе F и њених компоненти, величина
нападног угла Ф на подлогу, величина обртног момента на осу Z (за покрете у
хоризонталној равни), промена величине осциловања силе, промене величине
механичког рада и кинематичке енергије.
Акцелографија. Овом методом региструје се промена интензитета убрзања
актуелних тачака апарата за кретање атлетичара. Сензори – акцелерометри
фиксирају се за тело, а мерења се могу мерити телеметријски или жичаним
системом.
Елекромиографија. Подразумева се поступак регистровања био струја
мишића у раду. Електрични сигнал са мишића до појачивача преноси се
помоћу површинских електрода причвршћених за атлетичара. Добијени сигнал
се региструје на осцилоскопу, осцилографу или магнетном записивачу и усмерава се према рачунару, ради извођења нових параметара и даље обраде. Остали –
изведени параметри електромиографском методом: време трајања мишићне
контракције (биоелектричне активности), време трајања од тренутка почетка
интегралног покрета до тренутка појаве био струје, редослед укључивања и
искључивања појединих мишићних група за време покрета, одређивање
интензитета мишићне силе на основу величине површине електромиограма
(Tončev, 2001).

МЕТОДЕ ЗА ОЦЕНУ АТЛЕТСКИХ ДИСЦИПЛИНА – СПРИНТА
Данас се најчешће користи најстарији метод – метод посматрања, базиран на способности тренера да посматрањем процени кретање. Сложеније и
објективније методе користе се повремено и то код врхунских спортиста. Оваква оријентација се показале као погрешна, јер смо млађим почетницима
дозволили укорењавање таквих грешака у техници које касније не можемо да
отклонимо. Ово се односи на технику извођења свих дисциплина у атлетици.
Веома је важно да као млади, атлетичари усвоје правилну технику коју ће
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касније само надограђивати. Ово гарантује не само добре резултате него и
смањен ризик од повређивања у будућности.
Оцењивање технике атлетских дисциплина и дисциплине спринта,
могуће је вршити помоћу више метода: експертне, индексне и кинематичке.
У експертној методи оцењивања технике атлетских дисциплина неопходно је присуство пет до седам тренера или стручњака, који добро познају
биомеханику покрета и технику атлетских кретњи, а приликом оцењивања не
утичу на другог. Овакво оцењивање се обавља без знања атлетичара.
Индексна метода за оцењивање атлетских дисциплина је сређивање тестова
по вредности и важности и упоређивање резултата такмичарске активности.
Кинематичка метода оцењивања технике атлетских дисциплина је најтачнија. Врши се биомеханичка анализа кретања, која је веома тешка и ретко
се примењује у пракси осим код врхунских атлетичара (Tončev, 2001).

СОМАТОТИП СПРИНТЕРА
Способност реализације спринта интегрира из низа моторичких и функционалних способности, а исказује се преко морфолошког субсегмента. При
томе поједини морфолошки параметри олакшавају или отежавају реализацију
поједине активности. За групе атлетских дисциплина али и за сваку поједину
атлетску дисциплину, тј. за спринт, карактеристична је и одговарајућа морфолошка структура, односно соматотип, што је до сада доста прецизно утврђено.
Примена три компоненте (ендоморфија, мезоморфија и ектоморфија)
се показала као веома занимљива за опис спортисте. Тако се могу уочити и
односи компоненти соматотипа с обзиром на атлетску дисциплину. За разлику
од бацачких дисциплина где доминира мезоморфна компонента уз просечну
ендоморфну, за спринт је потребан уравнотежено мезоморфни затим ектоморфни са минималном ендоморфном компонентом, са тим што су спринтери
нешто мезоморфнији од тркача средњих и дугих стаза (Carter, 1982).
Највећи број истраживања структуре морфолошких обележја спроведен
је на стабилним узорцима, односно на узорцима код којих су мање шансе за
битније осцилације резултата. Тиме су добијени релативно поуздани показатељи финалне морфолошке структуре и такви односи димензије које можемо
сматрати коначним или трајним. Да је основна морфолошка структура тела
важна за атлетичаре указују резултати многих истраживања која су често
спроведена на врхунским атлетичарима, који су учествовали олимпијским
играма, европским и светским првенствима. У наведеним истраживањима се
најчешће користила Heath-Carter соматотоп метода са сврхом целовитог описа
људског тела (Tanner, 1964; Carter, 1984).
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Табела 1. Соматотипске особине врхунских атлетичара, учесника ОИ,
према Carteru (1984)
Дисциплина
100 m и 200 m
400 m

СОМАТОТИП
Атлетичари
Атлетичарке
2.6-3.8–3.0
1.7–5.2–2.8
1.9–3.3–3.6
1.5–4.6–3.4

ОЦЕНА ТЕХНИКЕ СПРИНТЕРСКОГ ТРЧАЊА
Један од фактора спортског успеха у спринту је техника. Добра техника
подразумева: брзо трчање већ од старта, изграђене кретне навике и антрополошке особине које погодују спринту (Tončev, 2001). Спринтерска трчања су
циклична кретања са природним карактеристикама. Основни критеријум за
њихову спортску ефикасност су време и брзина за савладавање одређене деонице. Код трчања у једном тркачком кораку имамо летеће и одупируће периоде. При том, брзина трчања, темпо и дужина корака су различити код различитих деоница. Повећањем брзине трчања повећавају се, више или мање, френквенција и дужина корака и вертикалне осцилације OCTT (Mihajlović, 2010).

Слика 2. Финиш трке на 100 m, Квалификације Куп-а Србије
за пионире/ке, септембар 2015, Нови Сад

270

Пелемиш, В., Павловић, С., Шолаја, А.: Експертни системи у спринту
ЗБОРНИК РАДОВА · ГОД. 22 · БР. 21 · ДЕЦЕМБАР 2019 · 263–278

Контролу и оцену технике трчања можемо вршити средствима и методама које је разрадио М. Бачваров, а лако су примењиве у пракси. Спортски
тренери најчешће користе експертну методу за оцењивање технике трчања.
По критеријумима овог метода дају се три оцене – јако слободно,
слободно и стегнуто, а критеријуми су:
a) мекоћа, еластичност и бешумни контакт ноге са тлом,
b) карактер покрета руку и раменог појаса,
c) израз мускулатуре лица (поигравање браде) и
d) поглед.
Спринтерско трчање оцењује се и на два следећа начина. Први је индексни, када се упоређују резултати од основних фактора спринтерског трчања са
резултатима других брзинско-снажних тестова. Други начин је мерење и оцена
кинематичких повезаних параметара, скинутих са филмске траке. Индексно
оцењивање стартног убрзања се израчунава помоћу обрасца:
T30 p – t30 n x ST = X
Где je tp време у секундама на 30 m са поскоцима на једну (јачу) ногу, a
tns време трчања на 30 m из ниског старта (у првом тесту време се мери од
суножног одраза обе ноге, а у другом од момента прве реакције руку). Ако је
разлика до 0,5 секунди, техника је добра, а ако је мања, онда је техника изузетно добра (Mihajlović, 2005).

Слика 3. и 4. Контрола и оцена технике трчања методом посматрања
(преузето са: www.soonersports.com)
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Илустрација 1. Повезани кинематички елементи за оцењивање
технике трчања по дистанци (према: Mihajlović, 2005)
У трчању по дистанци мере се и оцењују параметри, како је показано на
Илустрацији 1. Што је вредност K виша, то је оцена технике боља.
За оцену технике трчања на средње и дуге дистанце користи се величина
вертикалних колебањa OCTT или разлика између брзине OCTT напред и
хоризонталне брзине стопала назад, у моменту контакта са тлом (Zaciorski,
Krejov, према: Mihajlović, 2005).
У спринтерске дисциплине спадају и трке на 60 m, 100 m (за жене),
110 m (за мушкарце) i 400 m са препонама. Сви покрети преласка преко
препоне проистичу из покрета трчања. Њихов задатак је да се што пре пређе
препона (уз најмањи губитак брзине) и да се створе оптимални услови за
трчање између препона (Tončev, 2001).

Слика 5. Приказ технике препонског трчања
(преузето са: www.nbcolympics.com)
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Прелазак преко препоне је координацијски сложен покрет целог тела, а
изводи се великом брзином. Технике препонског трчања за сваку дисциплину у
мушкој и женској конкуренцији су различите. Према томе, потребно је у млађем
школском узрасту почети са обучавањем основа технике, док је најбољи период
за савладавање технике препонског трчања узраст од 10 до 14 година. У том
смислу потребно је перманентно и истовремено са техником, развијати
моторичке способности као што су координација, гипкост, брзина, снага и осећај
за ритам, ради што успешнијег реализовања технике препонског трчања а самим
тим и резултата (Tončev, 2001).
Објективна оцена технике преко препона може се добити ако се користе
параметри L3 и L4 (Илустрација 2). Колико су ти параметри мањи, толико је
техника трчања преко препона боља.
Повезани кинематички параметри за оцену технике препонског трчања:
а) оцена приземљења,
б) оцена преласка преко препоне.
Треба знати да оцена технике увек треба да се даје за сваког атлетичара
понаособ.

Илустрација 2. Повезани кинематички параметри за оцену
технике трчања преко препона:
a) оцена доскока,
b) оцена преласка преко препоне.
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Техника препонских трчања, такође се може проценити преко индексних (релативних) коефицијената и кинематичке оцене повезаних момената
кретања. За оцену технике трчања преко препона, у дисциплинама 100 m,
110 m и 400 m (за мушкарце и жене) може се применити Табела 2.
Табела 2. Параметри за оцењивање технике препонског трчања
Оцена
дисциплине
100 m
препоне
(ж)
110 m
препоне
(м)
400 m
препоне
(ж)
400 m
препоне
(м)

6

5

4

3

2

испод 1

1–1,2

1,2–1,6

1,6–1,8

преко 1,8

испод 2,9

2,9–3,05

3,05–3,35

3,35–3,50

преко 3,50

испод 2,5

2,5–2,85

2,85–3,30

3,30–3,75

преко 3,75

испод 2,2

2,2–2,65

2,65–3,10

3,10–3,55

преко 3,55

Штафетна такмичења су обично круна атлетских такмичења. Екипна
конкуренција и сложена техника примопредаје при великој брзини, чини ову
дисциплину веома узбудљивом и атрактивном за гледаоце, а деца заиста
уживају да се такмиче у овој дисциплини.

Слика 6. Пример примо-предаје штафетне палице
у штафети 4 x 100 m
(преузето сa: www.bing.com)
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У циљу развијања са једне стране координације и максималне брзине, а
са друге стране развијање екипног духа у индивидуалном спорту, штафетна
такмичења би требало често примењивати у тренажном и такмичарском
процесу, код деце млађе и старије школског узраста (Tončev, 2001).
Табела 3. Техника предавања, тј. измена штафетне палице може се
оценити на основу следеће табеле
____________________________________________________________________
Оцена
Разлика: ∑ > 100 m ниски старт < – > T 4 x100 m < 0–4
6
iznad 2,80
5
2,45–2,80
4
1,75–2,45
3
1,40–1,75
2
испод 2,40
∑100 – сума најбољих индивидуалних времена састава штафете на 100 m из
ниског старта

ЗАКЉУЧАК
Несумљиво је да је атлетика спорт који својим природним средствима
може бити врло објективан показатељ комплексне кретне активности човека.
Тежња да се постигне највећи резултат је карактеристичан за атлетику, односно за спринт, јер се он може објективно измерити. Да би се такав учинак
постигао, у дисциплини спринта се поред осталих услова мора постићи висок
степен технике. Што се поједини покрети изводе боље, створиће се бољи
предуслови за постизање бољих резултата у спринту и боље усвајање различитих кретних структура у другим спортовима.
Оцена технике спринта је двосмеран процес између тренера и ученика –
спортисте. Тренер мора да поседује низ интердисциплинарних знања, која кроз
процес обучавања спортиста, стално усавршава. Са друге стране, спортиста
мора да перманентно тежи ка побољшању технике, не само у фази обучавања
него и у фази усавршавања, чак и када је врхунски спортиста.
Предложени критеријуми за контролу и оцену спринта представљају
спону између научних истраживања и праксе. Имплементација изложених критеријума је примењива како у школско образовном систему, као колевци младих
талената, тако и у спортским клубовима, као колевци светских рекордера.
Развојем технологије тренерима је олакшан сам приступ методици обучавања а са тим у вези је олакшано и оцењивање спринта. Међутим, за разлику
од екипних спортова где су већ развијени експертни системи, поготово у дру-
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гим земљама, у спринту, односно атлетици још није развијен такав систем.
Разлог томе највероватније лежи у чињеници да атлетика има пуно дисциплина које се разликују са биомеханичког, анатомског и физиолошког аспекта,
па би сходно томе било потребно развити по један експертни систем за сваку
дисциплину понаособ и због тога што има превише параметара и јако пуно
непознатих фактора који утичу на резултат.
Експертни систем у спринту би требало теоријски да се базира на научним знањима и достигнућима, врхунских експерата из домена атлетике, биомеханике, физиологије, спортске медицине, психологије и других релевантних
наука уз технолошку и финансијску подршку одговарајуће организације и
успешног менаџмента. Његова сврха би пре свега била праћење антропометријских карактеристика атлетичара, развијање и праћење базичних и
специфичних моторичких способности, евалуацију младих спортских талената, дефинисање модела успешног тренинга спринта са аспекта технике и
задатих оптерећења, за сваку такмичарску категорију понаособ, а која доприносе успеху прво у атлетици, а после и у другим спортовима, предикција успешности у бављењу спринтом и усмеравање тестираних појединаца ка одређеним
атлетским дисциплинама и спортовима као и програм праћења олимпијских
нада. Наведени аспекти су промењиви у зависности од узраста атлетичара.
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В СПРИНТЕ
Аннотация
Целью статьи является представление и четкое определение экспертных
спринтерских систем, т. е. способы контроля и оценки спринтов, а также оценки
результатов, достигнутых у детей, отобранных для занятий легкой атлетикой
школьного возраста. Легкая атлетика еще не смоделировала экспертную систему,
которая позволила бы тренерам систематически отслеживать результаты
спортсменов разных возрастов, а также прогнозировать их результаты в будущем.
Быстрое развитие технологии позволяет нам получать все больше объективных
данных, на основе которых мы можем получить истинную картину техники
движения. Однако, мы должны подчеркнуть, что большинство методов оценки
техники спортивных дисциплин довольно сложны, требуют специального
оборудования и специально обученного персонала. Предлагаемые критерии
контроля и оценки спринта представляют собой связь между научными
исследованиями и практикой. Реализация изложенных критериев применима как в
системе школьного образования т.е. в колыбели молодых талантов, так и в
спортивных клубах т.е. колыбели мировых рекордсменов.
Ключевые слова: легкая атлетика, спринт, анатомическая структура,
кинематическая структура.
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DIGITAL GAME-BASED LEARNING
OPERATIONALIZATION STRATEGIES
Abstract: The paper presents a theoretical overview of digital game-based
learning operationalization strategies. As digital games gradually permeated all
the pores of modern society, they clearly cannot stand a side in contemporary
educational practice. Three referent strategies for the successful digital
game-based learning implementation are presented in the paper, each with its
advantages and shortcomings. As this approach is relatively new, there still lacks
a unique recommendation for the most efficient or the most successful way to
implement digital games in learning process.
Keywords: digital game-based learning, operationalization, educational
strategie.

INTRODUCTION
The contemporary didactic methodology classroom practice is often found
remarkably distant from the interests of educational community. A variety of exotic
terms describing the new student “digital-oriented” generations were introduced
during the last few decades. Amongst others, “digital natives” (Van Eck, 2006) were
introduced as a description of students that prefer information acquiring using
multimedia, immediate feedback, and concrete content rather than abstract. Even
though we know that “good” educational process is more or less based on the
emphasized emotional and motivational components, we are still unable to
understand how exactly the mind of student works and how to initiate the spark of
motivating them learning to learn. A multitude of innovation initiatives are enabled
by the (information) technology development and the introduction of technology
enhanced learning into practice aimed at changing the traditionally passive role of
students. One of these applicable approaches with great transforming potential can
be observed in digital games.
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Children, early-adolescent and adolescent population have shown an extreme
increase of interest in playing digital games in the last few decades, so digital games
can today be considered as the central part of youth culture (Aleksić, 2018). Digital
gameplay can enhance learning by activating one’s intelligence and developing
willingness to collaborate in order to solve problems, while intensifying player
empathy with the help of the virtual world through connecting emotions and
cognition which provide a feeling of productivity and authority. Digital games can
also be used to train human abilities such as cognitive flexibility (Glass et al., 2013),
spatial resolution (Jigo & Carrasco, 2018) and spatial visual attention (Feng &
Spence, 2018). The immersive effect of computer games (Hafner & Jansz, 2018)
allows players to experience moral problems or to face ethical questions (Power &
Langlois, 2010). Having in mind that information literacy is very important and even
necessary in contemporary society, children should be provided access to modern
technologies combined with other forms of learning and play (Arsović & Zlatić,
2017). Video games can encourage children to think and reason at higher levels.
Most video games induce children to develop skills needed to win which include
abstract and high-level thinking, problem solving, hand-eye coordination, planning
and logistic, multitasking, etc. Some of these skills are not even developed in
everyday school activities. Additionally, video gameplay indirectly introduces
children to basic computer science concepts. Learning through play often achieves a
greater degree of interactivity when play is guided (Ivanović & Sudzilovski, 2018).
Learning through play makes a child focused, creative, practical and with positive
emotions. In educational terms the largest value of play is that it is able to attract and
keep child s attention to the amenities provided, as well as to motivate it to
participate actively in certain activities. In brief, digital game-based learning
positively influences student learning.
Arsović (2015) stated that the appropriate use of contemporary ICT tools in
education depends solely on educator knowledge and expertise combined with the
technology “developmental purpose”. However, when observing digital game-based
learning literature and research, the role of teachers and the analysis of their
competences have been pretty much underrepresented (Foster et al., 2015). Most
researchers still presume that game-based learning effectiveness is solely due to the
game effect (Young et al., 2012).
When using modern technical devices, especially multifunctional ones (that
support games and learning in a virtual environment) one has to be very careful in
application to children at early age as if intensive (unregulated) can lead to serious
psychiatric disorders (Vasilijević et al., 2015). Depending on the gaming
immersion’s stage, a player’s attention is partly or even completely absorbed by the
gameplay. When in total immersion, players lost their self-awareness and are
completely detached from reality (Cheng et al., 2014).
The rest of the paper is organized as follows. The following section focuses
on the characteristics of digital gameplay. Section after that presents the overview of
operationalization strategies, following concluding remarks on the topic are given.
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DIGITAL GAMEPLAY
At a social level, digital games have already become the most important and
widespread global phenomena with its industry worth over 100 billion USD and
more than two billion players (Games, 2016), way above the movies, TV, music or
literature. Entertainment Software Association reported in 2017 that 67% of USA
households owned a device to play video games (Quiroga et al., 2019). Digital
gameplay releases the potential of various factors that can be used in education like
interactivity, audio-visual representation, narrative, flow, psychomotor engagement
etc. All of the stated introduce students to a new immersive world where the only
limit is their imagination.
Conveniently, based on a simple demographic analysis one can come to a
conclusion that student parents and teachers are probably already a part of a global
gaming community, as their age is mostly between 35 and 45, i.e. there were born
and raised in the video gaming era. This provides a solid theoretical basis when
defining new learning strategies, as all essential subjects in students’ life are more or
less acquainted with this technology.
Creating game-based learning operationalization strategies based purely on
these facts should be taken with the grain of salt, as researchers also noticed that
early adolescent males play digital games about twice as much than females do
(Aleksić & Ivanović, 2017; Greenberg et al., 2008; Rideout et al., 2010). Typical
gamer in the US plays between one and two hours a day (McGonigal, 2011).
However, average daily digital gameplay time in China is over three hours, just little
a more than in Germany, France or UK. Interestingly, average daily gameplay time
in underdeveloped non-EU countries (e.g. Serbia) is similar to the stated above. In
its extensive research on 1262 early adolescent Serbian students Aleksić (2018)
reported that the average daily gameplay time was 148,5 minutes – a shy under two
and a half hours per day. The research also identified about 12% of the students as
addicted to digital games. There were no statistically significant differences by the
type of living environment in relation to the digital games addiction, but the
statistically significant differences were identified when gender was related to digital
games addiction. Specifically, the addiction was identified in about 15% male
students, opposite to the 10% female population, so the previously mentioned risks
and dangers of technology misuse were clearly confirmed.
So, if digital games are so attractive, why are they not already used in the
classrooms? For start, practice show that it is extremely difficult to find a digital
game that matches educational goals in rigid time-constraint framework of existing
curriculums. Second, school ICT infrastructure is not intended for gaming nor its
hardware can support many of the digital games and virtual environments (Green &
McNeese, 2011). Third, there is a limited empirical evidence of digital games
classroom effectiveness, as digital games are not supported by the formal school
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system nor informally by the parents (Klopfer et al., 2009). It should be noted that
the developments in the field of digital games and ICT are gradually fading the
influence and importance of the factors stated above.

OPERATIONALIZATION STRATEGIES
Throughout this section, several strategies for the effective use of digital
games will be proposed in order to build a framework for game-based learning
operationalization. The successful implementation of each of the strategies relies
heavy on the teacher competence for game-based learning as a concept comprising
adequate cognitive, skill-based and affective components. This means that teachers
should have adequate theoretical background knowledge of each educational topic,
digital skills to apply the knowledge effectively and a certainattitude and stance (i.e.
openness, responsiveness, persistence) (Binkley et al., 2011). Regarding digital
game-based learning, teachers should fulfill four specific roles (Hanghøj, 2013):
instructor (planning and communication); playmaker (communicating tasks, roles,
goals, dynamics); guide (support) and evaluator (respond).
Serious games
The term serious games is generally used to define games that have been
specifically designed and developed with a purpose of various trainings (Michael &
Chen, 2005). This nomenclature is usual for the games dedicated specifically to
learning, health training, professional training, marketing and many others.
Manyauthors consider ICT in general and serious games in particular, as useful
methods to support the teaching-learning process and as adequate resources for
skills development (FitóBertran et al., 2014). In the case of complex, expensive or
even dangerous learning contents, serious games and simulations present effective
and safe learning environments (Oberdörfer & Latoschik, 2019). A number of
researchers identified positive learning outcomes and experiences in various fields
such as mathematics (Shin et al., 2011), literacy (Ronimus & Lyytinen, 2015), science (Corredor et al., 2013), collaboration (Hämäläinen & Oksanen, 2013), etc.
The serious games applied to education represent an interesting option with a
series of challenges to solve. On one side, a series of advantages are inherent in its
own definition. Being not originally designed as educational, serious games usually
include very advantageous characteristics for its use in the classroom such as:
non-goal orientation, inclusion of personal follow-up mechanisms of the activity and
evaluation tools, documentation and resources for teachers who can be used for
designing activities, positive feedback oriented to learning. On the other hand,
serious games have their focus put in the acquiring competences not in the design of
games, so they may lack the resources adequate to keep students motivated and in a
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state of flow (the zone or mental state where we are completely immersed and
involved in what we are doing (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1992)).
Traditionally, there have been digital games with this problem: they are not fun or
visually attractive so they lose the characteristics of intrinsic motivation inherent in
digital games. To address this matter, serious games are currently progressing
rapidly because the development teams included game designers and specialist
artists, who complement the work of teachers and psychologists. However, even though
serious games are often brought into class to enhance learners' motivation, their
motivational effects usually do not last beyond initial novelty (Ronimus et al., 2014).
Serious games tend to be developed tailored, for either companies (as part of
their corporate formation) or publishers (usually to supplement resources). Being
owners’ product, serious games development is done ad-hoc and this has
repercussions at very high costs, which is usually reflected in the quality of the final
product which is very distant from commercial digital games.
Commercial-off-the-shelf digital games
The use of commercial (i.e. leisure) digital games is becoming one of the
most popular approaches when it comes to introducing the game-based learning (i.e.
GBL) in the classrooms. This approach has a series of advantages that makes it an
excellent first option to start designing didactic activities based on digital games.
Commercial-off-the-shelf (i.e. COTS) digital games are well designed. Game
art, programming and sound are made by digital game design professionals, which
in turn ease its acceptance by the students. On the other hand, COTS games are
highly effective in terms of economic investment and time. They represent a
finished product that students can instantly use and cost just a fraction of what custom development would.
At the same time, using COTS games in education carries a series of
challenges that must be taken into account when you consider their instructional
design (Aleksić et al., 2016). Visually appealing high-res 3D graphics often require
very powerful last generation equipment, which is difficult to provide in many
educational facilities. On the other hand, the user license is usually linked to one
computer, so the game-space is limited to the educational institution itself by which
we lose the possibility of expanding the scope of activity to extra-curricular
environment.
When it comes to games designed for a purely academic purpose (e.g.
educational or serious games), its game mechanics (what the player does within the
game) can be so intense that it could lead user to cognitive overload. The cognitive
theory of multimedia learning (Mayer, 2005) emphasized that multimedia content
helps learning, but that we also have a limited capacity to process this information.
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The cognitive load represents, defined with a high level of abstraction, the ability to
process information in our brain. If the basic control of the game involves a great
cognitive load, there will be no capacity left for cognitive processes linked to the
learning of underlying concepts.
Regarding the way to use COTS games in the classroom, a certain difficulty
in aligning the game with the curriculum and with the content can be identified (Van
Eck, 2006). The simplest way to overcome this difficulty is to face the
asynchronicity in the same way that as with other media, such as movies. Teachers
play important roles in enhancing the learning and motivational aspects and in
designing game-based learning processes (Kangas et al., 2016). Teacher should pose
(demonstrate) a way to play the game in order to achieve goals through one or more
analysis sessions. That way learners should be attuned to what is important within
the game and theirlearning beyond the immediate game design is supported
(Gresalfi et al., 2011). These meta-cognitive spaces become suture where the
students assimilate what they have learned and where the foundations for the
transfer between what was learned in the game and the real world are laid. It is not
necessary that each specific or transversal competence should be supported by the
appropriate game mechanics. Many concepts can be indirectly presented through
game elements that originally were not designed for. When teacher uses the
demonstration strategy, typically one computer is used. In these cases, teacher
should select a game genre that is abound with conditions and choices, like
adventure games. Additionally, these games can be paused which allows a collective
gameplay based on decision consensus of the students. Teacher plays (manages) the
game and the rest of the class observes it typically through a projector. Decisions
about what to do or what action should be carried out are proposed as a debate and
should be argued and decided in a collaborative manner.
However, some COTS digital game features can pose a certain difficulty
when designing activities based on them. First, after an adequate game is selected,
teachers often cannot directly choose a part of the game that could maximize
learning, as there are no shortcuts to reach certain level. This structure implies
having to dedicate enough hours overcoming parts of the game that do not fit in this
approach, in addition to cinematics, tutorials or other elements that will only divert
the attention of students. Second, one of the biggest concerns is to be able to
measure GBL performance efficiently and rigorously. For this, a certain relationship
between students’ behavior within the game and evaluation of subject related
competences should be established. Ideally, the evaluation should be directly linked
to the game metrics (points, achievements, levels etc.). Most often, this presents an
impossible requirement, so an alternate design should be implemented such as
teacher observations, student self-reflections, commented videos etc.
With these concerns in mind, a new category of digital games has developed
in recent years – educational versions of COTS games. These games present all the
necessary qualities to be used in a way that is effective and efficient in the
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classroom. One of the bright examples is Minecraft Education Edition. This version
of the game did not change its original gameplay but included elements such as
student portfolio (based on pictures within the game and reflections that were
written), multitude of documented levels and activities, game creation and management tools for the teacher, a global learning community for both teachers and students etc. (Kapp, 2012).
Constructivist approach
When the competences that are to be covered with a GBL activity are very
particular, it could be really difficult to find a game, commercial or serious, that fits
with the requirements. In these cases, the recommended approach is that teachers
should become game designers and developers. Although, a priori, this alternative
may seem accessible only to a small group of teachers with high levels of
technological competence, knowledge and experience, today we have many free
virtual environments for games creation and with levels of complexity more closely
to professional, covering the wide range of profiles present in the teaching field.
When it comes to designing and creating a digital game, teachers should take
into account the two recommendations: The simplest approach is to create
mini-games focused on a specific competence, so that that the complexity of
development will be minimized and Game mechanics should be simple and
practice-oriented.
Most often, the game development environments are simple, 2D oriented,
based on the constructing complex scenarios. The interaction is most often based on
functional blocks using “drag and drop” technique. These environments usually do
not require any specific programming skills. Some referent examples are Stencyl
(http://www.stencyl.com/) and GameSalad (https://gamesalad.com/).
Another strategy represents the approach in which students create their own
games. Game design forces students to solve problems and consider things from
different viewpoints (Randolph et al., 2016). Creating games involves a great set of
non-traditional competences:
1. Systemic thinking – In the complex reality that we live in, understanding
our environment as a whole of elements that interact with each other is fundamental.
Far East thinking paradigm aims to identify the patterns that determine how different
systems behave (although seems unrelated), how they interact between them and
how they influence each other. This implies acquiring and processing large amounts
of data and information from various sources. The design of games implies thinking
about the relationships between different aspects (narrative, economics, personal
etc.) that compose it.
2. Creative problem solving – represents the culminating application of all
acquired competencies as they put in motion a great number of high cognitive pro-
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cesses in order to establish relationships between different areas of knowledge
aimed at formulating solutions for problems that are raised. Every creative decision
taken during the game design is faced with this skill, since we have to reach a
certain goal (in the rules, interaction, players’ progress etc.) respecting restrictions.
3. Art and aesthetics – modern society is eminently visual and any public element must be visually and aesthetically appealing. Digital games base their
attractiveness largely on the visual component.
4. Programming – when creating digital games, students should be
introduced to programming in applied manner. The program that should be
presented is the most direct way to acquire the computational thinking skill that is
fundamental in our digital reality (Serafini, 2011).
5. Narrative – Digital games have a strong narrative component and for this
reason when designing and creating a game, students will resort to their writing
skills to create the script, instructions etc.
There are several strategies that can be proposed for successful integration of
constructivism through creating digital games: creating games based on curricular
elements so that students at other educational institutions can use them, creating a
game based on a thematic proposal (narrative concept, news, social issue, etc.), and
creating games with absolute freedom that allows the creative work processes
although it may require more time in the execution.
There are many environments that enable students to engage in creating
digital games. Some referent examples are Scratch (https://scratch.mit.edu/) and
Kodu (https://www.kodugamelab.com/).

CONCLUSION
The GBL approach has been showing up in the last few years as a didactic
methodology with a great potential, especially well based in the motivational aspect.
Its deployment in the educational field has still not lived up to expectations. One
great deficiency is that teachers know their roles have changed in using new
technologiesand digital games, but still lacking necessary competencies andtraining,
thus they are unsure how to adopt these changes (Allsop & Jessel, 2015). However,
a pedagogically competent teacher should be able to plan, implement and assess
game-based learning activitiesand connect them meaningfully with the curriculum
(Foster et al., 2016). While the competencies in pedagogical area are based on
teachersʼ theoretical knowledge, technological competencies are often principally
developed through hands-on activities. As teacher digital competences are becoming
increasingly important, many efforts in this field are currently ongoing. For
example, the European Commission has developed DigCompEdu, a reference
framework for assessing educatorsʼ digital competencies (Ghomi & Redecker, 2019).
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On the other side, studentsʼ positive attitude towards the use of digital games
in education cannot be taken for granted. For instance, Martí-Parreñoet al. (2018)
analyzed four studentsʼ characteristics (perceived relevance, confidence, media
affinity and self-efficacy) that combine attitude towards the use of digital games to
develop their competencies. They implied that teachers should pay attention when
choosing the features ofthe digital games to be used in developing studentsʼ
competencies so it will be perceived as relevant by students and not just as “a
nice variation and break in the lecture” (Wang, 2015). Also, as digital games vary in
difficulty not all students may have the skills to play them, so teachers should pay
attention to this matter to avoid the lack of confidence becoming a factor leading to
a negative student attitude towards GBL.
Several referent operationalization strategies have been presented in the
paper, but there is no “one recipe” to choose a GBL approach in a universal way.
The increased research interest in digital games and their educational application
potential seems confident for the future of GBL. One should also rely on the
students, making them part of the configuration of activities in an environment in
which they feel important.
As a concluding remark, this paper was limited to purely theoretical overview
of contemporary approaches in GBL that are being developed in hope that these few
brush strokes about different GBL operationalization strategies may inspire some
teachers to immerse themselves in this educational concept.
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Вељко В. Алексић
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку
ОПЕРАЦИОНАЛИЗОВАНЕ СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА ЗАСНОВАНЕ
НА ДИГИТАЛНИМ ИГРАМА
Резиме
У раду је представљен теоријски преглед операционализованих стратегија
учења заснованих на дигиталним играма. Како су дигиталне игре постепено
прожимале све поре савременог друштва, оне очигледно не могу бити пострани ни
у савременој образовној пракси. Три референтне стратегије за успешну
имплементацију учења заснованог на дигиталним играма представљене су у раду,
свака са својим предностима и недостацима. Како је овај приступ релативно нов,
још увек не постоји јединствена препорука за најефикаснији или најуспешнији
начин имплементације дигиталних игара у процес учења.
Кључне речи: учење засновано на дигиталним играма, операционализација,
стратегија образовања.
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УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ
Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу јесте научни часопис
који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из
области васпитања и образовања, с циљем да се ове области унапреде, развијају и иновирају. Циљ овог часописа је да се читалачком аудиторијуму (истраживачи, реализатори педагошке праксе, као и студенти) омогући приступ оваквим истраживањима. У часопису Зборник радова објављују се научни чланци,
и то: изворни научни чланак који садржи необјављене резултате сопствених
спроведених истраживања према одређеној структури (Introduction, Methods,
Results and Discussion); прегледни научни чланак у коме су изнети оригинални
и критички прикази конкретног проблема који се истражује, а аутор је у тој
области остварио видан допринос (према аутоцитатима); кратки научни чланак у коме су сажети резултати изворног истраживачког дела или дела који
још није завршен; стручни чланак у коме су изнета већ позната сазнања, као и
резултати неких изворних истраживања који су у функцији дисеминације или
примене у пракси. У часопису се у мањем обиму објављују и прикази књига
или преведени радови који су значајни за васпитно-образовну област.
Часопис излази једном годишње. Рок за предају радова је 30. јун текуће
године. Радови који нису написани у складу са Упутством за ауторе неће бити
разматрани.
Језик. – Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику.
Сваки рад треба да садржи резиме на српском, енглеском или руском језику.
Дужина. – Радови треба да буду дужине до 30.000 карактера (с празним
местима). Изузетак су прегледни радови који могу бити дужине до 50.000
карактера (с празним местима). Редакција задржава право да објави и радове
који премашују ову дужину у случајевима када јасно и сажето изражавање
научног садржаја захтева, већу дужину, односно већи простор.
Оцењивање рада. – Рад процењују два компетентна рецензента.
Рецензенти неће знати ауторов идентитет, нити ће аутор препознати идентитет
рецензента. Све информације о аутору, укључујући личне захвалнице и припадност институцији, треба изнети искључиво на насловној страни, а текст
треба очистити од свега што може одати аутора (као што су, на пример,
препознатљиве ауто-референце: „У нашем претходном раду...”). Рецензенти
користе образац за оцењивање радова, и оцењују различите аспекте рада и дају
сугестије за унапређење рада, као и предлог категорије рада. Аутор је дужан да
у писменој форми Редакцију упозна са свим изменама које је урадио у тексту
након рецензирања, а у складу са примедбама и препорукама рецензената.
Након тога се доноси одлука о објављивању и о томе се обавештава аутор.
Достављање рада. – Радови се достављају искључиво електронском
поштом на адресу: zbornik@pfu.kg.ac.rs.
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Рад се доставља у Word формату с Times New Roman фонтом, величина
12. Табеле, графикони, слике и фотографије достављају се у jpg или png формату. Текст треба да буде откуцан проредом 1.5 и маргинама Office 2003
Default (погледати Page Layout). Све странице морају бити нумерисане (у
доњем левом углу). Уколико се радови достављају на српском језику користити (Serbian, Cyrillic). Радови се могу достављати и на енглеском или руском
језику. Уколико аутор жели да му рад у часопису буде објављен на страном
језику, мора га превести на језик који одабере. Редакција задржава право да
лекторише радове, као и да врши измене које се односе на техничку припрему
текстова. Уз рад, аутор је дужан да достави потписану и скенирану Изјаву
аутора (образац се може преузети на сајту Факултета http://www.pfu.kg.ac.rs/).
Елементи рада. – На насловној страни навести име и презиме аутора,
средње слово, институцију, место и наслов рада. Контакт адресу (електронску)
и годину рођења навести у посебној напомени, везаној звездицом за презиме
аутора. Уколико је рад настао у оквиру пројекта, у посебној напомени везаној
звездицом за наслов рада навести назив и број пројекта. Ако је чланак био
изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе треба такође навести у напомени везаној за наслов рада.
Апстракт. – Апстракт треба да је дужине до 1.400 карактера (с празним
местима), у фонту Times New Roman, величина фонта 10. Објављује се на три
језика (српски, енглески и руски), а прилаже на два начина: (1) на почетку рада
на језику на коме је писан текст, (2) у посебном фајлу, преведен на енглески или
руски језик. Уколико је рад на енглеском или руском језику, апстракт доставити
на српском језику. Наводи се наслов рада, име и презиме аутора. Апстракт треба
да садржи шест обавезних елемената: значај и контекст проблема, циљеве, узорак,
методе, резултате истраживања, закључке и педагошке импликације. У случају
теоријских радова и приказа апстракт треба да садржи основне истраживачке
хипотезе, методолошки оквир рада и резултате истраживања. Кључне речи (до
пет) дати на језику приложеног рада, а пожељно је и на једном од два језика
(енглеском и руском), у фонту Times New Roman, величина фонта 10.
Структура рада. – Рад мора да има уводни, централни (главни), завршни део, у коме се износе закључна разматрања, и литературу (према структури IMRAD, уколико су радови истраживачки).
Наслови и поднаслови. – Главни наслов текста пише се великим словима (болд). Наслови одељака могу се наводити у тексту као најопштији
наслов који се пише великим словима (нормал и центрирано). Поднаслови се
пишу курзивом/болдирано и „реченичним” форматом (велико почетно слово).
Поднaслов може бити изнад параграфа (центриран) или се пише увучено у
параграфу (такође курзивом, у „реченичној” форми). У случају кад аутор има
три нивоа наслова у раду, први наслов пише се великим словима (нормал),
први поднаслов је болдиран, а други поднаслов пише се курзивом.
Цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском „...”, у
радовима на другим језицима у складу са одговарајућим правописом), а цитат
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унутар цитата под једноструким знацима навода (ʼ...’). Уколико је цитирани
текст у раду дужи од три реда, треба га издвојити као посебан пасус и написати
словима величине фонта 10. За наглашавање се користи италик (не болд).
Графички прилози. – Графичке прилоге достављати у црно-белој варијанти. Број и наслови табела, легенде или објашњења која прате графичке прилоге
треба да буду наведени изнад, а број и наслови графикона и слика испод прилога.
Резолуција дигиталних слика мора да буде најмање 300 dpi. Резултате статистичке
обраде података у тексту наводити у загради: (F = 27,35, df = 12, p < 0,01)
Табеле. – Подаци у табелама треба да буду откуцани проредом 1.5, а
назив написан курзивом и означен одговарајућим редним бројем. Наслов табеле
треба да буде јасан, кратак и прецизан. Потребно је да табеле буду
позициониране у самом тексту и сачињене у Word-у или у неком формату који
је компатибилан са Word-ом. Табеле из статистичких пакета треба „пребацити”
у Word. Табеле је потребно графички уредити тако да колоне не буду одвојене
вертикалним линијама, нити редови хоризонталним линијама, осим заглавља
табеле које треба одвојити хоризонталном линијом од података. На пример:
Табела 1. Пол ученика и анксиозности у настави физичког васпитања
PESAS
Брига
Соматска анксиозност
Когнитивни процеси

Пол
Мушки
Женски
Мушки
Женски
Мушки
Женски

N
346
368
346
368
346
368

M
1,75
2,31
1,41
1,67
1,53
1,76

SD
0,73
1,03
0,57
0,71
0,53
0,63

Табела 2. Заступљеност коментара о активном и пасивном слободном времену
Категорија
коментара
Циљеви и
значај
Ментална
захтевност
Мотивациона
вредност

Пасивно слободно време
Активно слободно време
Позитивни
Негативни
Позитивни
Негативни
коментари
коментари
коментари
коментари
12
15
7
/
2,1
2,7
10,9
/
6
1
12
/
1,1
0,2
18,7
/
321
52
28
3
57,4
9,3
43,8
4,7

Референце. – Списак референци треба откуцати single проредом. Имена
српских аутора у тексту наводе се ћирилицом, док се у парентези и у списку
референци наводе на писму на коме су штампани коришћени извори – књиге и
часописи. Презимена страних аутора у тексту се наводе у оригиналу или у
српској транскрипцији – фонетским писањем презимена. Уколико се транскри-
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бују, потребно је у загради навести у оригиналу, на пример: Томас (Thomas,
2000). Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски, а не хронолошки. Када су у питању два аутора, у загради се наводе оба (Јовановић и
Ђурић, 2015). Имена свих аутора која се наводе у списку референци и у заградама у тексту чланка пишу се увек на исти начин.
Ако су у питању два аутора, у загради се наводе оба (Pavlović i Šefer,
1995) или ако су страни аутори (Kupersmidt & Coie, 1990). Референца која
садржи више од три, а мање од шест аутора наводи се у пуном обиму када је
први пут употребљена у тексту. Сваки наредни пут, у загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница – и сар. (за ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за ауторе из иностранства). На пример, уместо (Vujačić, Pavlović,
Stanković, Džinović, Đerić, 2011) написати (Vujačić i sar., 2011) или уместо
(Mori, Ming, Mobd Nor, Suppiah, Imm, 2011) написати (Mori et al., 2011).
Уколико се у тексту цитира неки аутор у загради се наводи аутор/и, година
издања и број странице са које је цитат преузет: (Николић и Ђуровић, 2012: 565).
На крају рада наводи се листа референци, односно наводи се само списак
коришћене литературе, то јест само референце на које се аутор позвао у раду, а
не библиографска листа. Списак референци на крају рада наводи се у складу са
стилом APA (Америчка психолошка асоцијација). Референце се наводе
азбучним редом по презименима аутора за радове на српском језику, односно
абецедним редом ако је рад на енглеском језику. Није потребно стављати редне
бројеве испред референци.
(а) Референце у књизи треба да садрже презиме и почетно слово имена
аутора, годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача:
Максић, С. (1998). Даровито дете у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Fletcher, J., Lyon, F. & Marcia, B. (2006). Learning Disabilities: From
Identification to Intervention. New York: Guilford.
(б) Поглавље у књизи наводи се на следећи начин: Аутор, А. А. (година).
Назив поглавља. У А. Уредник и Б. Уредник и (ур.): Назив књиге (стр. xxx–
xxx). Место: Издавач.
Марушић, М. (2010). Ток промена у систему стручног образовања и
усавршавања учитеља. У Н. Половина и Ј. Павловић (ур.): Теорија и пракса
професионалног развоја наставника (41–62). Београд: Институт за педагошка
истраживања.
(в) Чланак у часопису треба да садржи презимена и почетна слова имена
свих аутора, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), волумен и број странице:
Николић, В. и Ђуровић, Љ. (2012). Циљеви и задаци еколошког васпитања
и образовања кроз призму Блумове операционализације. Теме, 36(2), 561–579.
Cobb, P., Zhao, Q. & Visnovska, J. (2008). Learning from and adapting the
theory of realistic mathematics education. Education et didactique, 2(1), 105–124.
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Уколико је доступан, DOI број навести на крају након броја страница.
(г) Научни скупови. Референца која се односи на радовe штампане у
целини наводи се на следећи начин: Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., Аутор, В. В. и
Аутор, Г. Г. (година). Наслов прилога. У А. Уредник, Б. Уредник и В. Уредник
(ур.), Назив научног скупа, рад штампан у целини, време одржавања конференције, град (стр. xxx–xxx). Град: Назив институције која организује скуп.
Maksimović, J. (2013). Uloga nastavnika u unapređivanju odgojno-obrazovne
prakse posredstvom akcijskih istraživanja. U N. Hrvatić, A. Lukenda, S. Pavlović,
V. Spajić-Vrkaš i M. Vasilj (ur.), Pedagogija, obrazovanje, nastava, rad štampan u
celini, 21–23. mart 2013, Mostar (76–82). Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
(д) Wеb документ. Референца треба да садржи име аутора, годину,
назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу сајта.
Seikkula-Leino, Ј., Ruskovaara, E., Ikavalko, Markku, M. & Rytkola, T.
(2010). Teachers reflections about Entrepreneurship Education. Retriеved May 12,
2017 from the World Wide Web http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download
/116383_EARLI2009_Hollanti.pdf.
(ђ) Званична документа. Референца треба да садржи назив документа
(курзивом), годину објављивања, назив гласила и број.
Правилник о стандардима квалитета рада установе (2018). Просветни
гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 14/2018.
(е) Докторске дисертације и магистарске тезе. Референца треба да
садржи име аутора, годину, назив тезе (курзивом), назнаку: докторска дисертација или магистарска теза (уколико је необјављена навести то у зaгради:
(Необјављена докторска дисертација). место: институција:
Ђуровић, Љ. (2015). Дидактичко-методичке детерминанте уџбеника природе
и друштва. (Необјављена докторска дисертација). Ужице: Учитељски факултет.
Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу (години)
публиковања референце. Уколико се наводи више радова истог аутора у једној
години, треба их означити словима а, b, с (2000а, 2000b).
Прилог. – У прилогу треба дати само оне описе материјала који би били
корисни читаоцима за разумевање, евалуирање или понављање истраживања.
Фусноте и скраћенице. – Фусноте и скраћенице требало би избегавати.
Фусноте садрже само додатни текст (коментар), а не библиографске референце.
Све скраћенице наведене у табелама и графичким прилозима треба да буду
детаљно објашњене. Објашњења (легенде) треба дати испод табеле или слике.
Дозвола за цитате. – Аутори су обавезни да прибаве писмену дозволу
за публиковање дугачких цитата (преко 350 знакова), илустрација итд. за које
немају ауторска права.
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Compilation of Works, journal of the Faculty of Education in Užice, is a
scientific journal that publishes theoretical, transparent and original research papers
in the field of education, in order to improve, develop and innovate this area of
knowledge. The aim of this journal is to enable the readersʼ auditorium (researchers,
pedagogue practitioners, and students) to gain access to such research. In “The
Collected Papers” journal the scientific articles are published, such as: the original
scientific article containing unpublished results of own conducted research in
accordance with a specified structure (Introduction, Methods, Results and
Discussion); a survey scientific article presenting the original and critical views of a
specific problem being investigated, and in which the author made a considerable
contribution (according to auto-citations); a brief scientific article summarizing the
results of the original research work or work that has not yet been completed; a
professional article in which already obtained results are made known, as well as the
results of some original research that are in the function of dissemination or
application in practice. In this journal, the reviews of the books and translations of the
works that are significant for the field of education are published to a lesser extent.
Papers not written in accordance with the Instruction for Authors will not be
considered.
Language. – The papers are published in Serbian, English or Russian. Every
paper should be followed by a summary written in Serbian, English or Russian.
Length. – The papers should be up to 30,000 characters long (with empty
spaces). Exceptions are survey articles that can be up to 50,000 characters long (with
empty spaces). The editorial board reserves the right to publish works that exceed
this length in cases when a clear and concise presentation of the scientific content
requires a longer length or a larger space.
Paper evaluation. – Every paper is evaluated by two competent reviewers.
Reviewers will not know the identity of the author, nor will the author recognize the
identity of the reviewer. All information about the author, including personal thanks
and the institution, should be presented exclusively on the cover page, and the text
should be cleaned from all the facts that can lead to the recognition of the author
(for example, recognizable auto-references: “In our previous work...”). Reviewers
use a form for evaluating papers, and evaluate different aspects of the paper in
question, providing suggestions for its improvement, and proposing the category of
the paper. The author is obliged to inform, in written form, the Editorial board about
all the changes he has made in the text after the review, in accordance with the
remarks and recommendations of the reviewers. After that, a decision on publishing
is made and the author is notified.
Delivery of Papers. – Papers should be sent exclusively by e-mail to:
zbornik@pfu.kg.ac.rs.
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The papers are sent in Word format with Times New Roman font, size 12.
Tables, charts, images and photos are delivered in jpg or png format. The text should
be 1.5 spaced and margins should be of Office 2003 Default (see Page Layout). All
pages must be numbered (in the lower left corner). If the papers are submitted in
Serbian language Serbian, Cyrillic should be used. The papers can also be written in
English or Russian. If the author wants his work to be published in a foreign
language, he himself must take care about the translation into the language he
chooses. The editorial board reserves the right to edit the papers, as well as to make
changes related to the technical preparation of the texts. The paper should be
accompanied with a signed and scanned Statement of the Author (the form can be
downloaded from the Website of the Faculty http://www.pfu.kg.ac.rs/).
Elements of the paper. – On the cover page state the name of the author, his
middle letter, institution, place, and title of the paper. Contact address (electronic)
and the year of birth should be stated in a separate note, linked by the star to the last
name of the author. If the work was created within a project, the title of the project
and project number should be given in a special note attached to the title of the paper
by a star. If the article was presented at a meeting as an oral announcement (under
the same or a similar title), the information about this should also be given in a note
related to the title of the paper.
Abstract. – Abstract should be up to 1,400 characters (with empty spaces),
written in Times New Roman font, font size 10. It is published in three languages
(Serbian, English and Russian), and can be enclosed in two ways: (1) at the
beginning of the paper in the language in which the text is written, (2) in a separate
file, translated into English or Russian. If the paper is in English or Russian, the
abstract should be delivered in Serbian. The title of paper, authorʼs name and
surname are also given. The abstract should contain six compulsory elements: the
significance and context of the problem, goals, research sample, methods, research
results, conclusions and pedagogical implications. In the case of theoretical papers
and reviews, the abstract should contain basic research hypotheses, the
methodological framework and the results of the research. Key words (up to five)
are given in the language of the enclosed work, and also, preferably, in one of two
languages (English and Russian), in the Times New Roman font, font size 10.
Paper structure. – The paper must have an introductory, central (main) and
final part, in which concluding observations and references are presented (according
to the structure of IMRAD, if the works are research papers).
Titles and subtitles. – The main title is written in capital letters (bolded).
Section headings can be given in the text as the most general title in capital letters
(normal and centered). Subtitles are written in italics / bold and “sentence” format
(capital initial letter). The subtitle can be above the paragraph (centered) or written
inside the paragraph (also in italics, in “sentence” form). In the case where the
author has three levels of title in the paper, the first title is written in capital letters
(normal), the first subtitle is bolded, and the second subtitle is italicized.
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Citations are given under double quotation marks (quoted in Serbian as „...”,
but in the papers in other languages in accordance with the corresponding spelling
rules), and a citation within citation under the single mark (ʼ...’). If the cited text in
the paper is longer than three lines, it should be extracted as a separate passage and
written with letters of the font size 10. For accentuation, italic (not bold) is used.
Graphic attachments. – Submit graphic attachments in black and white
variants. The number and the title of the tables, legend or explanations
accompanying the graphic attachments should be listed above, and the number and
headings of the charts and pictures below the attachment. The resolution of digital
images must be at least 300 dpi. The results of the statistical data processing given in
the text, should be indicated in brackets: (F = 27,35, df = 12, p < 0,01)
Tables. – The data in the tables should be typed in 1.5 line spacing, and the
name written in italics and marked with the appropriate serial number. The table title
should be clear, short and precise. It is necessary that the tables be positioned in the
text itself and composed in Word or in a format that is compatible with Word.
Tables from the statistical packages should be “switched” to Word. The tables need
to be graphically arranged so that the columns are not separated by vertical lines or
rows by horizontal lines, except the header of the table that should be separated by
the horizontal line from the data. For example:
Table 1. Representation of active and passive leisure time comments
Comment
Category
Goals and
significance
Mental
complexity
Motivation
value

f
%
f
%
f
%

Passive leisure time
Active leisure time
Postitive
Negative
Postitive
Negative
comments
comments
comments
comments
12
15
7
/
2.1
2.7
10.9
/
6
1
12
/
1.1
0.2
18.7
/
321
52
28
3
57.4
9.3
43.8
4.7

References. – The list of references should be typed using single-space. The
names of the Serbian authors in the text are given in Cyrillic, while in the
parenthesis and in the list of references they are given in the way in which the
sources used were printed – that is, books and magazines. The names of foreign
authors in the text are written in original or in Serbian transcription – the phonetic
writing of their surnames is given. If they are transcribed, the original names should
be indicated in brackets, for example: Tomas (Thomas, 2000). The names of several
authors should be alphabetically arranged in brackets, not chronologically. In case of
two authors, both are mentioned in brackets (Jovanović and Đuric, 2015). The
names of all authors listed in the list of references and in brackets within the paper
are always written in the same way. In case when there are two authors, both are
mentioned in the brackets (Pavlović and Šefer, 1995) or if they are foreign authors

298

Instruction for Authors
COMPILATION OF WORKS • VOL. 22 • NO. 21 • DECEMBER 2019 • 296–300

(Kupersmidt & Coie, 1990). A reference containing more than three and fewer than
six authors is cited in its full extent when first used in the text. Every next time, in
brackets, the surname of the first author is given and the abbreviation – i sar. (for the
authors from the Serbian speaking region) or et al. (for authors from abroad) is
added. For example, instead of (Vujačić, Pavlović, Stanković, Džinović, Đerić,
2011), (Vujačić i sar., 2011) should be written, and instead of (Mori, Ming, Mobd
Nor, Suppiah, Imm, 2011), (Mori et al., 2011).
If an author is cited in the text, the author (s) name(s), year of publication and
page number from which the citation was taken is given in the brackets: (Nikolić i
Đurović, 2012: 565).
The list of references is given at the end of the paper, i.e. only the list of literature
that was actually used, that is, only references to which the author referred in the paper,
rather than the bibliographic list. The list of references at the end of the work is given in
accordance with the APA style (American Psychological Association). The references
are given in the Cyrillic alphabet order by the surnames of the authors for papers in the
Serbian language, or in the alphabet order if the work is in the English language. It's not
necessary to put ordinal numbers in front of references.
a) References in the book should include the surname and initial letter of the
authorʼs name, year of publication, title of the book (in italics), place of publication
and publisher:
Maksić, S. (1998). A Gifted Child at School. Belgrade: Institute for
Pedagogical Research.
Fletcher, J., Lyon, F. & Marcia, B. (2006). Learning Disabilities: From
Identification to Intervention. New York: Guilford.
b) The chapter in the book is listed as follows: Author, A. A. (year). Title of the
chapter. А. Editor. and B. Editor and (ed.): Book title (pgs. xxx-xxx). Location: Publisher.
Marušić, M. (2010). The Course of Changes in the System of Professional
Teacher Training and Development. In Н. Half and J. Pavlović (ed.): The Theory
and Practice of Professional Teacher Development (41–62). Belgrade: Institute for
Pedagogical Research.
c) The article in the journal should contain the surnames and initial letters of
the names of all authors, year of publication in brackets, article title, full name of the
journal (in italics), volume and page number:
Nikolić, V. and Đurović, Lj. (2012). Goals and Tasks of Ecological Education
through the Prism of Blumʼs Operationalization. Themes, 36(2), 561–579.
Cobb, P., Zhao, Q. & Visnovska, J. (2008). Learning from and Adapting the
Theory of Realistic Mathematics Education. Education et didactique, 2(1), 105–124.
If available, the DOI number should be given at the end, after the number of pages.
d) Scientific meetings. A reference relating to papers printed in full length is
given in the following way: Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. and Author,
D. D. (year). Title of the attachment. In А. Editor, B. Editor and C. Editor (ed.),
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Name of the scientific meeting, paper printed as a whole, time of the conference,
city (page xxx-xxx). City: Name of the institution that organizes the meeting.
Maksimović, J. (2013). The Role of Teachers in Improving Educational
Practice through Action Research. In N. Hrvatić, A. Lukenda, S. Pavlović, V.
Spajić-Vrkas and M. Vasilj (eds.), Pedagogy, Education, Teaching. The paper
printed as a whole, 21–23. March 2013, Mostar (76–82). Mostar: Faculty of Natural
Sciences and Education, University of Mostar.
e) Web document. – The reference should contain the name of the author,
year, document name (in italic), the date when the site was visited, the website's
internet address.
Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, Markku, M. & Rytkola, T.
(2010). Teachers` Reflections on Entrepreneurship Education. Retrieved May 12,
2017 from the World Wide Web http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/
116383 _EARLI2009_Hollanti.pdf.
f) Official documents. – The reference should include the title of the
document (in italic), the year of publication, the name of the newsletter and the
number.
The Rulebook on Standards of Quality of the Institution's Work (2018).
Educational Gazette, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 14/2018.
g) Doctoral dissertations and master theses. – The reference should include
the name of the author, year, the name of the thesis (in italic), note: the doctoral
dissertation or the master thesis (if it is not published state it in the brackets:
(unpublished doctoral dissertation). place: institution:
Đurović, Lj. (2015). Didactic-Methodical Determinants of Textbooks of
Nature and Society. (Unpublished doctoral dissertation). Užice: Faculty of Teachertraining.
If one author is listed several times, the list is made in the order (year) of
publication of the reference. If several works of the same author are cited in one
year, they should be marked with the letters a, b, s (2000a, 2000b).
Attachment. – Only those descriptions of materials that would be useful to
readers for understanding, evaluating or repeating of the research should be attached.
Footnotes and abbreviations. – Footnotes and abbreviations should be avoided.
Footnotes only contain additional text (comment), not bibliographic references. All
abbreviations listed in the tables and graphic attachments should be explained in detail.
Explanations (legends) should be given below the table or image.
Citation license. – Authors are obliged to obtain written permission to publish long
citations (over 350 characters), illustrations, etc. for which they do not have copyright.
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